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मीमासाकोस्तभः॥ 
( मीमांसखासूञ्ोपरि काचन विस्तृता शीका ) 

( द्वितीयाध्यायस्य वृत्तीयचतुर्थो पादौ, तृतीयाध्यायस्य 
प्रथमद्धितीयततीय पादा ) 

पवात्तरपीपांसापारावारपारीण- 

आओखण्डदेवविर चितः 
ध्रीकारीदिन्द् विश्वविद्याख्यपूवंमीमांसाप्रधानाध्यापकेन 

वेदविशास्दबिरुदभाजा मीमांसाकेस्रिणा 

पं० अ. चिन्नस्वामिशाखिणा 

संद्योधितः श्रीजयकृष्णद्रासगुकषेन सुद्रापितो विजयताम् ॥ 

प्रकशरिक--- 

जयक्रुष्णदास-दरिदासयश्रः- 
चोखम्बा संस्कत सीरिञ्ञ-श्राफिस, विद्याविलास पमरेस, 

गोप्राछमन्दिर के उत्तर फाटक, 

बनारस सिसी ॥ 

स० १६८६. 
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इस कायाख्य द्वारा “"कादीसस्छृतसीरिज” के अरावा ओर भी ३ सीरिज यथा 

““चौखम्वा संस्कृत सरिज ““वनारससस्कृतसीरिज' ` ““दरिदाससस्छरृतसीरिज” भ्रन्य 

माये निकल्ती है तथा इन »* सीरिजों के पश्वत् बौर भी विविध शान की पुस्तके 

प्रकादित की ग हे तथा अन्य सब स्थानों के छे हुए संस्कृत तथा माषा-भाष्य के 

म्रन्थ विक्रयार्थं प्रस्तुत रहते है, सूचीपत्न शथक् मंगवाकर देख, इसके अरवा हमारे 
द ५, क 

यहां सरव प्रकार की संस्कृत, हिन्दी, अङ्केजी की खुन्दर छपाई दोती दे, परिक्षा प्राथनीय दहं । 

पत्रादि प्रेषणास्थानम्- । 
। जयक्ृष्णदास-हरिदास गुप 
“चौखम्बा संस्कतसीरज आफिस, वियावरस प्रस? 

गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, बनारस सिरी। 
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॥ श्रीः ॥ 

मीमांसाकोस्तु जस्य दितीयसम्पुरस्य- 
विषयसूची ॥ 

दितीषाध्यायस्य ततीयः पादः- 
अधिकरणनामानि 

१९ रथस्तरयाधिकरणम् 

२ अयेष्टयधिकरणम् 

३ आधानाधिकरणम् 

छ दाक्षायणयक्ञाधिकरणम् 
५ ईषाखम्भाधिकरणम् 

६ वत्छारम्भाधिकरणम् 

७ चरूपधानाधिकर्णम् 

८ पात्नीवताधिकरणम् 

९. अंश्वद्ाभ्याधिकरणम् 

१० चयनाधिकरणम् 

११ प्रकरणान्तसयधिकरणम् 

१२ फटसंस्कायांधिकरणम् 
१२ श्रकरणान्तरप्रव्युदाहरणाधिकरणम् 
१४ आभ्रेयस्तुत्यथताचिकरणम् 

द्वितीयाध्यायस्य चलथः पादः 
१`यावस््ीवाधिकरणम् 

द्ाखन्तराधिकरणम् 
तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः- 

१९ शेषरुक्चणभरतिज्ञाधिकरणम् 
२ शेषलश्चणाधिकर्णम् 
३ शेषरक्ष्याधिकरणम् ( बादयंधिकरणम् ) 
8 तेषामथाधिकरणम् (श्चुतिविनियोगाधिकरणम् ) 
५ स्फ्याधिकरणम् 
द अरुणाधिकर्णम् 
७ प्रहेकस्वाधिकरणम् 
< चमसाधिकरणम् 
९ आनथंक्यतदङ्ाधिकरणम् 

१० असिक्रमणाधिकरणम् 
११ उपवीताधिकरणम् 

घु @ 

१४ 

५५ 

३५ 

४५ 

४९. 

५२ 
९९८९ 

५९. 

€ 

५७प्द् 

२८९. 

९९ 

९.६ 

९.९, 
११२ 

१३३ 

१३४ 

१३८ 

९४९ 

१५२ 

१५५५ 

१६९ 

१द् 

२८७ 

१९.९१ 

१९.७५ 



२ विपषयघ्तुची । 

१२ वारणादीनां सवंयज्ञाथत्वाधिकरणम् 
१३ वा्॑हन्यधिकरणम् 
१४ हस्तावनेजनादीनां छतस्नप्राकरणिकाङ्कताधिकरणम् 
१५ आग्नेयचतुधांकस्णाधिकस्णम् 

तृतौ याध्यायस्य दितीयः पाद्ः- 
१ लिङ्काधिकरणम् ( लिङ्बिनियोगाधिकरणम् ) 
२ पेन्द्रयधिकरणम् 
३ दविष्छृदाहानाधिकरणम् 

८ वाग्विस्गांधिकरणम् 
५ सूक्तवाकाधिकर्णम् 
६ सूक्तवाकस्य विभञ्य विनियोगाधिकरणम् 
७ लिङ्क्रमसमाख्याधकरणम् 
< आग्नेय्यधिकरणम् 
९, भक्षाधिक्छरणम् 

१० गुणाभिधानाधिकरणम् 
११ इन्द्रपीताधिकरणम् 
१२ अभ्युक्ञीताधिकरणम् 
१३ पारनीवते दिदेषत्यदेवतोपरक्षणाधिकरणम् 
९४ पाल्नीवते त्वष्टुरदेवतात्वाधिकरणम् 
१५ बिशदधिकरणम् 
१६ धञुवषट्कारदेवताञुपलक्षणाधिकरणम् 
१७ अनेन्द्रार्नमक्चषण मन्ञामावाधिकरणम् 
१८ रेन्द्वाग्नमश्चणे मन्जाभावाधिकरणम् 
१९ भश्चणपन्त्रस्य गायत्रान्यङन्दस्केऽपि विनियोगायिकरणम् 

तेतीयाध्यायस्यततीयः पाद्ः- 

१ उच्ेस्त्वादीनां वेदधमंताधिकरणम् ( उपक्रमाधिक्ररणम् ) 
२ गुणमुख्यव्यतिक्रमाधिकरणम् 
@ प्रकरणाधिकरणम् 
५ कऋमाधिकरणम् 

£ समाख्याधिकरणम् 

७ बखाबङाधिकरणम् 

इति विषयसूची समाप्ता । 
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छन्द स्केऽपिविनियेगः]तृतीयाध्यायस्य दितीयः पादः | ३०५ 

न चैवे छन्दो ऽन्तराणाभपि सत्वेन तत्सापिक्षत्वात्छमासानु- 
पत्तिः । भरता कवषटगायत्रच्छन्दस्कमद् नामविेन नियस्तापेक्ष- 
त्वात्समास्तोपपत्तेः। _ . ॥ 

न च प्रदतं तदभावऽपि श्हस्पतिसवे तस्छत्वान्न निय- 

सपिता । (श)यस्तस्तम्भ"त्यादि छन्दा ऽन्तराणां सूक्तश्ुखीये 
विनियोगन तदभाषत ।. 

न च सोपपाध्यप्रदाने गायत्रच्छन्दस्कत्वस्य साघ्षारसम्ब- 
स्थेन सम्भवे स्तात्रादिद्रारकपरम्परासम्बन्धनान्याय्यत्वात् 
खहस्पतिसषे च सत्यपि परम्परासम्बन्धन छन्दोऽन्तरे साक्षासखः 
दमन वतदभावात्केवखगायत्नच्छन्दस्कत्वक्नोत्कषोंपपत्तिः । 

गायत्रं छन्दा यस्येति -बहुव्रीहिणा साक्षात्परम्पराप्तम्बन्धसाधा- 
रण्येन गायत्रच्छन्दस्कल्ाभिधानात् प्रकृतो च परकरणाख्य- 
तारपयगराहक ससेन परम्परासम्बन्धेनापि निवेशोपपत्ताबुस्कषै- 
करपनानुपपत्तः । वा 

न चावहयं परम्परासम्बन्धेन ग्रहणेऽपि सापिक्षता । सत्य- 
पि सोज्रादो छन्दोऽन्तरे सवेच्छन्दसां व्यासञ्यक्षाघनताभावेन 

प्वस्वावान्तरकार्यै निरपेक्षलरात् । अतो युक्तः पाकृत एवेन्द्र 
प्रदाने लिङ्ाद्विनियागः । इद च तदौीययाञ्यायां गायत्रच्छन्द्- 
स्कृता नास्तीति कृता चिन्तयाक्तम् । वि 

यदातु प्रतस्सवनस्येन्दरभदान एव ज्यातिष्टोषे गायत्र 
च्छन्दस्कयाञ्पाम्नान प्रतिद्धं तद्ोत्कषपुषेपक्षासम्भवाक्नेवेदम- 

पिकरणम् । | कावः 
अथवा गायत्रच्छन्दःपदं सवनविश्षेषणमेवाङ्गोद्चत्यापवा- 

दङिप्षया चान्तरेव करं केवलमेव यस्पिन्प्वने मायं 
` १. यंर्तस्तम्भे रूहसा विज्मो अन्तान् चहस्पतिखिवधस्या रूहस्रा विल्मो अन्तान् चृहस्पतिखिषधस्थो 
रवण । न पत्नाख ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्द्राजहम् ॥ 
(ऋ. स.४-५-६-१.) इति जिष्टुण्च्छन्द् स्काना कचामास्नानादिष्यथः। 

३९ 



३०६ भोमांसाकौस्तुमे [ दन््रपातािकरण- 

छन्दः तत्रायं मन््रः ! उतान्यसहितच्छन्दस्कऽपीति सन्दिश 
समासवलान्मास्त्रवार्भिकतादशक्मान्तरविधिकरपनयापि केबल- 
गायत्रच्छन्दस्कपातस्सवन एवायं मन्त इति पृतपक्षिते सषा 
सस्य पूर्वक्तरीत्येवोपपत्तौ बिध्यन्तरकल्पने प्रपाणामाबादन्य- 
सहितनायव्रच्छन्दस्केऽपीति सिद्धान्तः कायः । तदा चन्द्रपी- 
तपदमपि वस्तुतस्सवन विशेषणस्वादु दाहरणम् । सूत्र स्पष्टष् ॥ 

ठत्तमधिकरणम् ॥ 

( अथेन्द्र पीताधिकरणसिडान्तः ) 
र $ कर (क क 

सू°- सतता त्वकृमनर्त्यमात गायनस्य म्तषिनलत्ा- 

त्सवनाधिकारो हि ॥ ३-२-४३ ॥ 
इदानीमिन्द्रषीताधिकरणसिद्ध)न्तोऽभिधीयते--रन्द्रनिन््र 

परदाचसाधारण्येन स्वषायुषदेशनेव मन्त्रः । इन्दरपीतपदेस्य 
वहुत्राह्यङ्गकारण सव्नावशषणत्वात् । 

तयाहि-यद्यपि तद्पुरुषो लक्षणादयापादकबहुव्ीह्यपेक्षया 
रषुभुतः तथाह तस्पुरूषोऽपि टक्षणाद्रयापाद् कत्वाद विरिष्टः 
तर्पुरषे हि पूर॑पदे तायदेका छक्षणेत्यविषादम् । अपरा च 
पीतपदे युख्यपानासम्भवातु सक्तललक्षणा । ह 

यद्यपि चेयं बहू्रीह।वपि तुर्या, तथापि तन्ते स्यागविषय- 
स्य हुताहुतसष्ुदायस्येव पीतपदेनोक्तत्वादिन्द्राय स्यक्तस्सशरदागो 
यस्मिन् सवने तस्य प्रातस्प्तवरनस्य सम्बन्पी यः पात्रस्थो यस्क 
श्चिदेवत्यस्सोपस्तस्यावयत्रे भक्षयापीस्यवमथां नानुपवन्न;। तत्पु- 
रुषे तुते इत्यादि पुरोवरतिनिर्दश्चस्य पान्नस्थसोपविषयस्वात्तद्व 
रेषणीभूतेनन्द्रपीतपदेन यक्त सथुद्रायावयवस्य हुतावशिषटस्य पुन. 
रपि छक्षणाषत्तिः। यद्य प(१) “चन्द्रा वु लिज्ञमावादि"व्यषिष्- 

१, भर, मौ,३२-३-३२ । 



विद्धान्तः ] छतीयाध्यायस्व द्वितीयः पाद्ः। ३०७ 

रणोक्त रीत्या खीकार एव पाधातुना लक््यते, तस्य चवय. 
वावयविसाधारणत्वात् भ््यमाणावयानिष्रस्येव स्वीकारस्य षा- 
धातुना क्षणात्तत्पुरषेऽपि नोक्तदो षापत्िः, तथाध्यवयचगतस्य 
स्वी कारस्याव्रय स्वीक! रापाश्थतिसा पक्षत्वेन विखम्बोपस्थिति- 
कत्वाच बहुपरी हितुर्यत्वमस्सेव । 

न चैवमपि वहुवरीहिनियापकाभावः । भरकरणविरषस्यैवं 
तत्वात् गायत्रछन्द आदिपदेन गायत्रे प्रातस्सवनमिर्यादितात्प- 
यग्राहकानुगुहीतसवनेकविरेषणलतेन पायपाठाच् | 

एतेन परातस्सवनादिपद सापानाधिकरण्येऽपि प्रातस्शूयत 
इति व्युत्पत्या प्रातस्सवनादिषदस्येव सोमविकेषगत्वमित्यपा 
स्तम् । उभयोापपत्त प्रकरणव्िरेषस्यव नियापकस्वात् , भ्रातस्तव - 
नादिषपदानां तु रूल्य। यज्ञभागवचनस्वेनाव यवब्युत्पत्तिकरपनायो- 
गाश्च न चेवमपि बहु्रीहैस्सपानाधिक्ररणत्वराभावादननु शिष्टम् 
“सप्रमी विशेषणे बहूवीह ।विति ज्ञापकस्य वियक्तिमात्रे बहुव्री. 
दिश्योतकस्वेनेन्द्रेण यसमिन्सवने स्वीकृत इत्येवं व्यधिकरणबहुव्रीः 
हेरप्यनु शिष्टत्वात् | 

वस्तुतस्तु विभक्तेमात्रे दाोतकत्वे समानाधिकरणानां 
बहुव्रीहि रिष्पत' ईति कात्या यनव्रचनस्य निरविंषयत्वाप्रततः सप्तमी. 
विषय एव तस्य योतकता । प्रकृते त्वशे आद्यच्पययं मत्वर्थीय भ- 
दव्युत्पन्नं पीतशब्दोपरि इत्वा “कौतप्रातिवद्धवत्सा'?पिर्यादिवत् षी- 
तमरस्षास्ती ति पीतः इन्द्रः पीतो यस्मिन्मवन इति व्युत्पस्था समा- 
नाधिकरण एव बहुव्रीहिरिति न कथिदोषः। ततश्च वसुमद्रणस्य 
गायत्रच्छन्दस इन्द्रपीतस्यतयादित्रेकज्यं क्रमेण भातस्सवनादिषि- 

केषणम् , तच्च सोमस्य, स चवयवद्रारा भक्षणस्य,-उक्तविक्ेषण- 
युक्तस्य सबनस्य सम्बन्धी यस्सोमस्तस्यावयवं भक्षयामीति । ततश 



३०८ भामांसाकौस्तुज [-इन्द्रपीतयिकरणम्। 

युक्तस्पयैष्वेवानिन्देषयनदरेषु चामिकारेणेव भक्षपन्त्रः । | 
अर्सिमश्च पक्षे वघुमद्भण।दित्रिकत्रयस्य प्रातस्सवनादेजयै 

® ० @१५ 

क्रमेणान्वयात्सुक्तवाकवाद्रेमञ्य विनियागोऽपि सिद्धां मवति ॥ 

प्रयोजनं तत्तत्पक्षोपपादनेनेव स्फुटम् ॥ 
सूत्रं सर्वेषां स्वैकपन्ञयं, यतोऽयं सवनाधिकारः तत्र 

हेतुः पानस्य भाक्तस्वादिति व्णरूषेयम् ॥ 

यदि तु पएीतशब्दस्य पूवेनिपातापत्तिरस्मिन्पक्षे विभाव्यते 
तदास्तविन्द्रेग पतमस्मिन्निति बहूवीदहिः। तत्रापि तु निष्टन्तत्वेन 
पषैनिपातश््मयां तु तत्पुरुष एवायं लक्षणया सवनपरः । सोष- 
परस तेत्तिरीयश्ाख(यामिन्द्रपी तपदस्य भरातस्सवनादिमेदेन पृथ. 
ऋ पाठवैयथ्यपत्तेः । लिङ्गदेवेन्द्रमदाने पातरसव्नादिपदानः 
वि मागोपपत्तेः । अतस्तस्य ठक्षणया सवनपरलाद्ुक्तमेव सवेन- 
कन्यम् । विभागोऽपि च ते्तिरौयक्राखाक्रपेणैव वबोध्यः। 
यािक्रास्तहपवामनान्त ॥ 

( इतीन्द्रफाताधिकरणम् ) 
-----=- ०.०2 - 

^< ¢ ५, 

मीपासम्बुनि{ि भरमथ्य -सुदटेन्ययिचयेर्निजरैः 
कला जेमिनिपूचरमन्दरषयुं वेदं तथा वाषुक्किम् । 
यद्धाखाहसंज्नमेव कङितं ग्रन्थान्तरं सज्ननैः 
भ्रीटष्णस्य तु भूषणाय स परं यः क॑स्तुभार्यो मार्गे: ॥ 

श्रीरुद्रदे वसून): छृतिरषा खण्डदेबस्य । 
मीमांसाकौस्तु माख्या शेषाध्याये द्वितीयाङ्घरेः 

---््््-- 
, कि, (क व न १ +> 1) 

इाते आरद्रदवसचुखण्डद् वक्रता मामासा- 

कस्तमे तत्तीपारपायस्य द्ितीयः पाद्; ॥ 
-नन्न्नन~---~- -& 22 द ७2 ->-------- 



ततीयाध्यायस्स तृतीयः पाद्ः॥ 

प्रथमं उनच्चैतस्वादीना वद् घमंताधिकरणम् । १} 

( उपक्रलाधिकरणम्) 

स-श्रुतेजाताधिकारस्स्यात ॥३-२-१॥( प) 
( विषयस्या ) 

ञ्यो तिष्टठोमे--(१)प्रजापत्तिरकापयत प्रजास्छजेयति स तप 
ऽतप्यत, तस्मात्तेपानात्रयां देषा अजायन्ताप्ेबायुरादित्यः, ते 

तपोऽतप्यन्त, तेभ्यस्तपानेभ्यस््रयो वेदा अ््यन्ताप्रक्गेदः 

वायोयनुर्वेदः, आदित्या्सामवेद् ” हइत्युपक्रम्प^“उचच कचा क्रियते, 

उपाशु यज्ञुषा, उकेस्साम्ना, उर्चानगदनेति श्च॒तम् । तत्र किमृचा 
ऋङ्पन्त्रेण यत् क्रियते तदुचारेत्ययाङ्गाकारादुचष्ठुदिकमथपरका 

दानादि रूपकगादि पन्त्रकायाङ्गत्वेन विनिभ्रुञ्यते { कि. वा 

ऋचा ऋम्देनेत्यथां दक! रात्तत्तदरेद विहि तकम ङ्त्वेनेति वि 

चायते । 
( सङ्गतिः ) 

अत्र च लिङ्धकरसपकपमाणमम्य विनियोगोपयोगिविन्तनं 

पादाः । तानि च वराक्यप्रकरणस्थानस्तमाख्यारूपामि । नतु 
श्रतिलिङ्क अपि। यथा चेत्तथा बङबहाधिकरणे वक्ष्यते । 
(त कान 

१४ ए, अ[*५-५-६ - 1 

------~ 



३१० भीमांसाक्रौस्वुमे | उपक्रमाधिकरण - 

( वाक््यलद्चमगन्न् ) 

तत्र वाक्यं नापाङ्त्वधटक्षी भतपरोदेश्यस्वतिकार कत्वा - 
न्यतरपदार्थेकस्यनालुङ्ककः श्ुतपद सन्निधिः । क्था धेनुदेक्षिगाः 
'उच्चेत्रःचा क्रियत श्रयाजश्ेषेण हबीष्यभिघारयतीत्यादौं । 
अस्ति छ्राङ्कत्वघटकाथूतकमंत्वकर णत्वा दिरूपपदायकटपनानु- 
हलं श्ुतपदसनषेः । करपनाशन्देन च ससगव्रेधालक्षणा - 
साधारण्यन ज्ञाक्तेजन्यपदाथापस्थितिभिन्नवाधमात्रं विवक्षितम्। 
तेन न अ्रतावातिव्या्चिः । नापि संसगंविधया भासमानकर णत।- 
के श्ेनुदक्षिणि'याद्ावन्यातिः। भरयाजक्ेषणे'त्यादो तु वतीययेत 
कमेत्वस्य धातुना च करणत्वस्य लक्षणात् कटपना स्फुटैव । 
श्रतपदसंनिधेश्च योग्यताज्ञानं विना कमतरादिकरपकल्रानुप- 
पत्तेः योग्यतारूपलिङ्गानुमापकलत्वम् । श्च॒तस्थेव पदस्य कमं 
स्वा दिलक्षकत्वाङ्गकारेण कर्मत्वादिवाचकषदरूपश्चतिक सपक 
ला बद्रेऽपि च श्रुतस्य पदस्य तत्तात्पयेकत्वरूपधमेवेरिष्व्य 
पेण करपनाच्ुतिकरपकलो पत्तिः । 

वस्तुतस्तु एतादशश्च तिकरपनस्य संमगेविधया भासमानकर- 
गतस्य वकतुमशकयत्याच्च्छतितो दौबरपान पत्तेः े नुदक्षिणा- 
प््योश्च सुबन्तयोः परस्परान्वयस्याव्युसखन्नरवादावश्यक भाव 
नान्वयस्य च प्रथमान्तयार्पतुदक्षिणापदयारसंभवाद्वश्यं घे 
भातिपदिकोत्तरभयमया करणत्वं, दकषिणापदेन च तत्कार्यद्रत्ति. 
कमेतं छक्षयितान्वयस्य वाच्यताह्क्षणे कद्पनाशब्दन ठक 
णाअन्योपस्थितिरेवाभिभरेता । उै'रित्यादौ निपातादिस्थरेऽपि 
टप्वि भक्त्यथेस्य प्रातिपदिकेनैव ठक्षणान्नाग्या्निः । 

भ्रकरणादिस्वरूपं तु तत्र तत्र निरूपयिष्यते । तदिह ङ्ग 
फरपकं वाक्ययुचेष् दीन विनियोजकम् । 



यद्यपि च तत्पूैपप्े सिद्धान्ते च तुयं तथापि तद्रम्यव्रै- 
नियो गेपयोग्वुदश्यतावच्छदकविचारणास्पादाध्यायसुङ्तिः । 

अत एव पक्षद्येऽपि ऋचा क्रियत' इत्यस्यैवोदेश्य समपेकत। । 
न तु सिद्धान्तेऽपि बेदशब्दस्य । सा तु किं कगादिपदबाच्यक्गा दि- 

मम््राणामेत्रो ह्यधटकत्वेन १ उत ऋकंपद लष्ष्यवेदस्योदेडयवा चक- 
त्वेनेत्येताचस्सदिग्धम् । अनन्तरा तु श्चतिमत्रकटपकभरमाणयम्य 
बिनियोगे विचारिते ऽधुनोभयकर्पकममाणगम्यविनि याग विच) 
रावसरात्र् स्पष्ट । 

( पवैषक्षः ) 
तन्न विधेयाया उचचटरादिमावनायास्पंनिहैवामन्यपरे उदे 

दय(१)घमर्पके संभवति न ताबदथंवादस्थपेव देद्पद देय. 
समर्पकमिति वक्तु शक्यम् | 

अथ तस्य तस्मत्तिपादकत्वासंभवेऽपि छक्षणातात्पयेग्राह 
कलवाङ्गीकारादगादिपदमेव वेदलक्षणयोदेश्यघटकसपपकमिस्यु- 
स्यते, ततः श्रौताथस्येव अहगादे रुदेहयधट कत्व पपत्तेनं तावत्तद्- 
तुपपक्तिरंक्षणाबीजम् | नाप्यायेवादिकवेद पद सममिनच्याहारानु१- 
पचिः । ऋटुच्यपि वेदत्वस्य पयांप्त्वेन व्याप्यवर्पावच्छिन्नपम्ब- 
न्धिनोऽपि विधेयस्य व्यापकधमेवत्सम्बन्धिसेन स्तुस्युपपत्तः। 
नहि वेदत्व मन्वबराह्यणापके अन्ये पया, दितरिवाक्याभ्यायिनि 
च्रे वेदान्ययनप्रयुक्तदाषानापत्तिपरसङ्गात् । अस्तु वा तत्तया, 
तथाप्यवयवसम्बन्िनोऽपि विधेयस्य परम्परयाऽवयविसम्बन्ध- 
स्यापि सश्वादणं स्तुर्या बेतस्ावक।स्तुतिषदरेद पदेन स्तुल्थुप 
पत्तिः । अस्तु वा वेदपदक्रगादिषदयोः परस्परविरद्धाथकलवं 
तथापि न षेदपदानुरोषेन ऋगादिषदे लक्षणा । जपि तु कदत 

१ परतिपादृक। 



१२१ मीमां खाकरतुज | एपक्रमाधिकरण्र- 
#, 

हो पेन बदप्द एव देदैकटेक्षस्य, अथेवादस्य स्वभावत एव रुक्ष 
णाभाजनतया तत्रेव लक्षणौचित्यात् | 

न॒ चार्थवादगतस्याप्युपक्रमस्थत्येनासञ्नातविरोधित्वात्पा- 

षट्यमिति बाच्यम् । असञ्ञातविरःधेस्वं दृयुदशयभातिपादकस्वे 
मियाप्रकसुच्यते ! कुक्प्दखक्षणातात्पयेग्राहकलसे वा १ नाद्यः; 
पेदषदमात्रश्रवणेन विपेयाचेष्छादिमावनापदश्रवेण विना 
हतपरतियो गिकोदेश्यत्वनिगयायोगात्तदुपस्थितिवेखायां विरो 
धिनोऽपि ऋगादिपदस्योपस्थितत्वेन निणयदेछायापसञ्चात- 
विरोधिलाभावात् । अत एव विकयोपरस्थितिवेखायामेवोपस्थि- 
तस्य इट्गादि पद बाश्यस्येषाथस्योदृर्यवटफल्वो पपत्तौ तस्य छ- 
स्षणातात्पयेग्राहकत्वमिति द्वितीयस्त्वनाश्चङ्धा एव । 

अत एव्र यत्र प्रथमो पस्थितिजन्यनिणयोत्तरमेतरोत्तरोपस्थिति. 
सनत्रेव परथमस्यासञज्ञतविरोधेत्वासरावस्यमिति (१)“'युख्यं बा ¶ू- 
वंचोदन्ादित्यत्रैव वक्ष्यते, न्वत्र । अस्तु वा तत् , तथापि नेहो. 
पक्रपस्य पावस्यम्, परस्वेनापच्छदन्यायेनोपसंहारस्थैव माब- 
र्यो पपत्तेः , 

न च तद्रदिहा्थवाद सपिक्षत्येन पूषनिरपक्षत्वामावात्तनन्या- 
याथ्ररात्तिः। विधः स्तुत्य॑शे तदपेक्षायामपि वाच्याथेपरत्वांशे तद- 

पेक्नाभावात् । अतश्च यथेव नेदं रजत "न कलञ्जं भक्षये'दित्यादा 
निषेध्यप्राप्त्ययं चरमरागाद्यपेक्षल्रेऽपि तद्वतपरामाण्या्नमक्षलवा- 
त्परस्येव प्राबरयं तद्रदिहापीति न कधिद्विरोषः । 

मास्तु वेहाप्पषच्छदन्यायगप्रष्टा्तिः, तथाध्युपसंहारस्य वि- 
ध्यन्तगेतराद्िधेश्वाधवाद् पेक्षया प्रापान्पाल्माबट्यापवत्तिः । 
नहि प्रघानमप्युपसंहारस्ये दुष्, अङ्गगुणव्रिरोधन्यायस्य 
| श्पू-मी्स-स-३ 



तिद्धान्तः.] तृतीयाध्यायस्य तनीयः पाद्; । ३१२ 

(मुख्ये वा पृचादेना"दिति स्यायापवादकल्वात् } अन्यया (“प 

इष्टया पुना सो पेने"यन्नोपसहारस्यस्यापि सामयावस्य ्रधा- 

नत्वात्पवानुग्रहो ष्ष्यमाणो विर्ध्येत । अत्थ सत्याप् विर् 

नोपक्रमस्य प्राबदयम् । 
वस्तुतस्तु नेह विरोधोऽपि । षेद्वस्य प्र्येकट्टत्तितया ऋः 

स्यप्यवत्रिरोधात् । अत एव यत्राश्वमतिग्रहष्टयादा विराधः 
तत्रोपक्रपानुसारेण दात्बिषयत्वपिष्टमेव । तस्माहगादिकायादः 

कषनेव ऋगादि वृत्तितयाचष्रादिबिधिः 
मूत्र तु ऋगादिश्ब्दस्य श्चुतिरत्तत्वाभाय गादिज।त 

स्यबोदेश्यतेनाधिकारस्स्यादिति व्याख्येयम् ॥ 
( इति पूवः पक्षः ) 

षू-वदो वा प्रायद्शेनात ३-३-२ ॥ (सि) 
( अभ सिद्धान्तः) 

नात्र ऋगादिकाभस्योदेश्यतम् , अपि छ्देदादि विहितस्य. 

व्, उपक्रमस्थवेद पद विराधापत्तः | 
तथाहि-न तावदे प्रसयेकटात्ति, वाक्यमात्राध्ययने वेदा- 

ध्ययनमरसिद्धभवात् । न दि द्विज्निवाक्या्पयनेन बेद्पाराय- 
णादिविध्ययेमनुष्टिते मन्यन्ते । 

यत्तु द्वित्रिवाक्य(१)श्रवणे शुद्रस्य दोषान।पत्तिरिति । तत्रो- 
चयते-- सवंत विधिवाक्ये श्हमाण्डं दध्ाःदित्यादौ जते- 
स्तदबच्छिन्नावयविव्यक्तेथ साधनत्वं तदा्ि्रं च नात्यनव- 
च्छिन्नानामप्यवयवानापू। अत्रयव्रावयविसाधनत्वयोवैकपदोषादा- 
नादुपादे यस्थले साहित्यस्य विवक्षितत्वान्नावयवोपाद्ानमात्रेण 

१ वाक्याध्ययने। 

&० 



३१. मीमांसाकोस्तुमे [ उपक्रमाधिकरण - 

शाक्नायनिष्पत्तिः । अत एव साहित्यखूपाङ्गासम्मतरे नित्यदा 
तन्पात्रोएादानमिष्टमेव 1 क्कूहमाण्डं न भक्षय'दित्यदिनिषधस्थे 
त्वनुदाद्यगतत्वेन साहित्यस्य विवक्षितत्वादवयवेमक्षणेऽपि 
भत्यवायः | 

अतश्च शद्रस्य द्िनेवाक्याध्ययनेऽपि दोषः, पाराय- 
णादो तु सपरस्त्रहणामिति सिद्धं भवति । 'अहरदस्स्वाध्यायम 
धीयीतेत्यादो तु भ्यं सवशखाध्यायपाठासम्भवादेकदे ्ग्रहण- 
मिति विक्ेषः । तेन मन्त्व्राह्यगघञुदायात्पके ग्रन्थे पयांघ्रखा- 
दरेदस्वस्य कक्तवादिनोपसंहारातुपपत्तेः विरोपे सस्युपक्रपस्थला- 
देदन्वस्ये वोदेश्यघटकत्वमर् । 

तथाहि-वेदशब्दस्तावदथवाद स्थितोऽपि प्रथमोपस्थितष्वा- 
तस्वाथंस्य स्तुतिविषयस्वं बोधयन्नविधेयस्य स्तु्ययोगाद्विधेय 
तमिवाक्षिपति । विधियोरयविषेयान्तरखामे तु तदपेक्षितोहेश्यता 
तद्धटकतां वा। अतश्च तादशोचैष्टटादिरूप्रिषेयराभादेदपदाथं उदे 
दयधटकतां पतिपद्यते । ततश्च तस्यासज्ञ(तषिरोषेस्वात् पश्वादष- 
निपतदगादिपदं न खाथंस्योदेश्यघटकतां बोधयितुषम् । 

अतश्च यथैव ्यो होता सोऽध्वथु"रित्यत्नोपत्तहारस्थम 
ध्वथुपदमेव कार्यलक्षणं भजते तथेदहाप्युपसंहारस्थमृगादिपदमेव 
तदयुरोधन वेद छक्षकम् । अत्त एत्र विधरुदेयषटकपेक्षाया प्रथमो- 
पस्थिताथेवादोन्नीतवद रूपोहेश्यधटक ल मेऽपि तस्य स्तुतिषिषय 
त्वेनान्वितस्योदर्यघरकत्वेनान्वयायो गादुपस्थापक पद्ान्तरापेक्षा- 
यां समभिग्याहतस्य कऋगादिपदस्येव लक्षणया तदु 
पस्थापक्त्व न विरुध्यते । अतथापेक्षाक्रमेण ऋगा. 
दिपदाना प्रपाणान्तरोपस्थितोदेहयधटकशान्दबोधजनकत्वस्ये - 
वावधारणात् तेः स्वशक्यायंस्योहेश्यपदकत्वापरसापणात्तदिषय- 
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उत्पत्तिभरतिबन्धलरक्षगो बाध उपक्रपस्थवेद्पदायुरोधनावग- 
म्यते । अत एवायपपराप्रबाध इति भण्यते । 

अत एव् यत्र परस्यापि साप सचे खव्रिषयप्रपाजनक- 
स्वभ्रतिबद्धं, तजर तस्यार्थान्तरे पूसा ह्कः्वेऽप्रि स्वविषयभ- 
मोत्पत्तेरपतिबन्धात्तेनेव पूवस्य स्वाविरोपिविषयपरत्व्रुपक- 
रप्य स्वविराधेविषये मरिथ्यास्वबोधनाद्धाषः, यथाञ्पच्छदादि 
स्थे । अत एष स प्राप्रबाध इति भण्यते। नहयं प्रकते ऽस्वि। 
उत्तरस्य पुवेविरुदधत्रिषयकपमाजनने विध्यपेक्षाभावेन साध. 
म्प्रभावात् । अतोऽजोपक्रपस्येत माबदयम् । 

ननु सस्यशुपक्रमापेक्षया तत्पातिबद्धात्मकामस्यापसंहारस्य 
दोर्स्यम् । प्रतिबन्ध एष सिहोपक्रपस्येन।प्यथंव।दत्वाद ङ्गभूतेन 
प्रथानयूतस्य विषेरशक्यसम्पादः। अत एव यत्र नाङ्गषधा- 
भावस्ततरेवेकवाक्यत्वादाव्रिति परस्य प्रथमोपरस्थितपेक्षया दौर्ब- 
रयप् , यथा धयो होता सोऽध्ययुरित्पादो । भङ्कते तु यथैव 
'य॒ इष्टये त्यादावुपस्तहारस्थस्यापि अधानभूतस्य सोस्य षमा. 
नुग्रहस्तयेव षिधेरपीति चेत्- 

सत्ये भधानमूतस्वापसंह(रस्थस्यापि प्रावर्य॑, न लिह 
तया, परधानभूतस्योश्चेः क्रियत' इत्यस्य विधेविरो धाभावात् । 
विरुद्धस्य च ऋगादिषदस्य न विध्यन्तमावः । उदेश्यघ- 

रकत्वाप्रमपणात् । अतो नायपङ्गगुणविराधन्याकस्य विषयः] 
अत एव यत्रोत्तरस्यापि पृवाविरोधेन कार्यान्तरपरत्वासं- 

भवः तन्न परस्यापि श्क्याथेपरत्वात्तस्य च पराधान्यादङ्ग- 
गुणविरोधन्यायापवादक उपृक्रमन्यायस्य, यथा भय इष्व्ये'त्यादौ । 

वस्तुतस्तु न तजोप कमन्यायोऽपि । यजेतेति भत्ययाभिहिः 
तसप्रभावनोदेसेन वितिदिषावाङ्यवदरान्दाथविशिष्टकाङेषे) 



[क ४ [ | [भ ३४६ प्ामासाक्रास्तुज [ उपक्रमाधिकरण- 

(*)१करणन्तराधिकरणे व्युप्पादिरतनेष्व्यादिपदानामतुबाद- 
माश्नतया तद्भावाद् । 

एतेन यतकरेश्िदेवस्याङ्गगुणविरोधन्यायोदाहरग ससि द्ध - 
येपिष्ठ्य दिषिक्ये वकयत्रयमेवाङ्गकृत्यतक्रमन्यायाभाव इत्यक्त 
तद् पास्तम्। अस्मदुक्तरीयकवाकंयत्वोपपत्तौ तदङ्गीकारे प्रमाणाभा- 
वात्। यदपि च तद्धन्यादेकवाक्यत्वे सत्युपक्रमन्यायस्यैव पभरावरयं 
तदभावे एष सङ्गगुणत्रिरोघन्यायस्पेति भरतीयते तत् “चतुरो 
मष्टीननिवेपतीः'त्याद वेकवक्यतवेऽपि युष्टीनां भाधान्यात्सक्चदश- 
रवे चरावनुग्रह इत्येवं पूपक्षकरणं सिद्धान्ते चोभयोः कर- 
यान्वयिलखास्राघान्याभावपपप।दनं दुषेटं स्यादित्येवपुपेक्षितम् । 
तस्मात्सरयप्यङ्गुणविराधन्पायस्यापक्रमन्यायापवादकते भाधा- 
न्पापहववेनेव परकृतसिद्धान्तोपपादनं द्रष्टव्यम् । तत्िद्धप्रमेद। दि 
वेाहेतकमादशेन तद्।यमन्त्रद ति सम्बन्पेनाच्चषटरदि विधिरिति | 

सूत वेदा वादहेरयताधटकः प्राये वाक्परापक्रमे वेदश. 
उददशचन।दिति उारू्पेयम् ॥ 

पू-रिङ्गार्च ॥ ९-३-२३ ॥ 
“ऋग्भिः प्रातदिवि देवे ईयते । यज्ञुषेदे तिष्ठति मध्ये अहः। 

सामवेदेनास्तमये महीयते । बेदेरशचुन्यञ्िभिरेति सूयः" इत्यत्र 
द्वितीयत्त।यपादस्थयोचद् शड् यरूपसंह।रस्थत्वेऽप्यनेकल्वा त्तद 
सुरोधनोपक्रमस्थस्याप्येकस्य ऋक्पदस्यव लक्षणया वेदपरत्व, 
तथपादे वेदरेति बहुवचनादप्ययमपर्थां निश्चीयते। अतश्च 

प्रतोदहरणे सत्यपि लक्षणाविकषेषे म्रयुक्तत्वाहगादिशब्दा एव 
बेदपरान तु वैपरीम् । 

१ १, मा. का. २-२३-१९. १, ८८ 
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४१ ५ ५ 

सू-(शफ्रयीविया च तद्विदि ॥ ३-२३-४ ॥ 
० + क ० ¢ ~ च, , ‰^ काकेऽपि च वेदन्रयीविदि जेवियशब्दः भयुञ्यते। त्रयीश- 

स्ट्श्च ऋयजुस्ापसु प्रसिद्धः ¦ अतश्च चयीन्ञब्दस्य बेदत्रये क- 
पषणात् तत्पयायाणामृगादिशन्दरानामपि तहन्षकतवमवसीयते । 
अत।ऽपि तत्रेव लक्षणा ॥ 

सू-व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति चेत ॥ ३-२३-५ ॥ 
नन्वेवं यत्रैकमेव कमे वेदत्रयेऽपि समाम्नातं तत्र तदङ्गभुते 

मन्त्रे तव मते उचचषटरद्+नां विकर्पापतति; । मम तु ऋचां यज्ञ. 
वेद पाठनिवन्धने व्थविक्रमेऽपि क्क्सवानपायाद्ययाश्रुत्येव ख 
रातुष्ठानान्न पक्षे बाघ इत्ति चेत् । 

सू-(२)न सवस्मिननिवेशात् ॥ ३-२-६ ॥ 
न समाम्नानमत्रेण स्वरप्रा्तिः । ऋचा क्रियत इत्यत्र 

कजा वि धरानस्येवोदेहयताघरकखेनोपादान पितयं वक्ष्यमाण- 
त्वात् । विधानं च भूयस्त्वादिना एक स्मिन्नेव वेद इति नानेक. 
स्वरपाप्निः | यत्रापि नान्यननिर्णायक्गं तन्नापि कपीन्तरत्वापतते 
तद्नेकता। अस्तु वा तत्रागस्यां दिकरपोऽपि । 

सवेसिपिन्रिविशेऽपि न साङ्कमेमिति सूत्रव्पाख्या ॥ 
) द् 9 ् ट ९ 

म्-वेद्सयागान्न प्रकरणन(२०वाध्यते॥ ३-२-७॥ 
० क ४ = ¢ ५ 

नन्वस्य अयोतिष्टोमप्रकरणे पाठद्वेदधपेत्वपक्षे प्रकरण 
र ानरजव्क साता पल 

९ पर्वत्वुत्राद् पूवे ""धमपद्ाश्च नाहे द्रव्येण सम्बन्धः: 

इति सूबमुपलभ्यते भाष्यशाद्लदीपिकादविषु । परं तु कौस्तुमा- 
दर्श सूत्रमिदं अधिकरणीम्ते इदंयते । 

२ सुजस्यास्य (न सवेस्मिन्नविदष्ा्त इति पाटो ऽन्यत्र शदंयते । 
६ बाध्येत । 



३१८ परीमांसाकौस्तुमे | उपक्रमाधि करण- 

वाधः प्रसज्येत ऋगादि वम॑सरपक्षे दि ऋक्सादि धपांगा पत्ये 
्रतित्वाद् ज्योतिष्टोमभकरणेऽपि च ऋकसावच्छिन्ननन्पकायंस्य 
सन्वाद्यक्तः परकरणानुपरवेश्चः। तव तु बदल्वस्य व्याक्तञ्यन्रति 

सेन पभरकरणस्थत्राकयेष्पयौप्तस्वासकरणेनोदेश्यस्य स्वक्रिषय 
उपसे ह।राजुपपत्तेवाक्यपमिनोरेश्य वाधेनेव भरकरणानुग्रहो वाच्यः। 
न चासौ युक्तः । तेन वेदत्रावच्छिन्नविहितकभमाव्रदेश्ेन 
स्वरव्रिधानाद् पभ्रकरण्राध इति चत्- 

न वाक्येन भकरणबाधरस्थेष्टस्वात्) न चवे कस्या- 
कधणा दत्वावाच्छननावाहतल्वाभावार्स्वरावेध्यतुप्रप- 

चि; । टौ पै रूपवन्तो कतव्यावित्यादौ रूपकतव्यता- 
1; भ्रस्येकान्वयेऽपि द्विखस्य तदितरसख्यावाच्छनग्या- 

ध॒पिनेनैषेदेश्यतावच्छेद्कत्वयद्रेद खस्य प्युपपत्तेः । न ह्यत्र वदस्व 
देशयविक्तेषणमू । क्रियते ईत्युदेदय ् तमपेकस्य पदस्य सकाद्ु 
त्वेन हविरापिवदुदेहयतावच्छेद् कत्वमतीतेः । अत एव कुचा 
मदेन यच्छियते विधीयते तत्रोचैष् कतव्यमिति विध्पध्या 
हमयेऽपि ध्येयः । श्रूयमाणस्यवर प्रप्पयस्य विपरिणामेन निषि. 
त्वकर्पनेर्यन्ये । सवेथा भ्रकरणबाधो न दोषाय ! 

हचं वेदस्षयोगात्सवेस्मन्क्रतां निवेशः प्राप्तः प्रकरणन न 
धाधितुं शक्य इति तदेव बाध्यत इति यन्न च दोषायेति व्या 

स्थेयम् । ब पेतेति पे नितरेशमुवेष्रादिषमेः भरकरण।तुरोधेन 
बधितेति यत्तन्नेति श्याख्येयम् ॥ 

स~-पमापदशास्च न हं द्रव्यण सम्बन्धः ॥३-२३-८॥ 
कक्षमत्वपक्षे साम्नोऽपि ऋच्यध्युदं साप गायत्ती'ति वच 

नेन कस्यव्र गमयत्वाप्पुनस्तद्मत्वनाचचचद्विषर्नथङ्ः; | 

यद्यपि च परजापतिहूदयाददररंपामविषयकत्वेन साथक्य 

नि 

4 ~¬); -2 



सिद्धान्तः] त्तीयाध्यायस्य कृतीः चादः। देष 

शक्येत तथाप्यस्पविषयरवं तावत्तदवस्थमेव । वेदषमेत्वे तु न क- 
प्थिहाषः ॥ प्रयोजन स्पष्टम् ॥ 

इत्युपक्रमाधिकरण प्रथमम् ।॥ १ ॥ 

अथ द्वितीय गुणसुख्यव्यतिक्रमाधिकरणम् ॥(र) 

सू-गणमख्यव्यतिक्रमे तदर्थखान्मृख्येन 
वेदसेयोगः ॥ २-२३-९ ॥ (पू) 

( विषयसंहाथौ ) 
आ1षघानं तावालुेदिकमित्यविशादम् । तदङ्त्वेन च 

वा रवन्तीयादौनि सामरान्याम्नातानि। तेषां च पारस्सापकेदनि- 
विवादः । अयमेवोत्पत्तिवि धि्ब्देनाभिमेतः । न त्वन्य अआश्च- 
यादिबदुत्पत्तिविधिरस्ति । विनियागविधिरपि चं भाष्यकारमते 
तनैव । भ्य एवं विदरानभिमाधतच्त' इत्यनूयाधान “वारवन्तीयं गाय- 
तीति विधानात् । भयोगाेषिस्तु सवेषापङ्गानां मधानविधिविषे 
यत्वाद्राजुरदिक एव । "उच्चा क्रियते" इयत्र च करोतिना 
वृतीयान्तपदस्मभिग्याहारादग्वेदकरणकव्यापारो विधानाख्या 
ऽभिधीयते । 

तत्र किंसुत्पत्तिविधानरूपस्य विननियागविधानरूपस्य वा 
दयापारस्यामिषानात् सामसुचेस्स्वरः ? उत प्रयोगविधानर्प- 
व्यापाराभिषानादुपांश्चत्वमिति विचायते । 

( संडलतिः ) 

उदेश्य ताबच्छदकघटकविक्षषचिन्तन।च पाद्ाध्यायपतङ्कतिः। 
कुगादिपदायं निरूपिते तदनन्तर माविकरोतिधास्रषेनि- 

र पणाच्खानन्तरा । उत्पत्तिविनियोगविधिवेदानेबन्धनस्वरन्ना- 

क 



३९० भीमांसाक्षोस्तुमे [ रुणमु्यन्यतिकरमाषिकरण- 

-नस्य् अ्राथमिकस्य वषटवत्वापवादद्रा घा। 
( पूषंपश्चः । ) 

तत्र भयोगविधेविनियोगो सपत्तिसापेक्षत्वाततयोः पृत्माबि- 
त्वेन तन्िषन्धनस्वरस्य श्ीध्रोपस्थितिकस्वेनासञ्जातषिरोधिता- 
दरवत पृरवयिकर णन्यायेनेव । अत एव प्रयोगविषेस्तत्सषे 
प्षत्वान्नापच्छदन्पायोऽपि । त्रयाणापप्येतषां सापर्ूपाङ्कविषयत्वा- 
हमाङ्गगुणविरोधन्यायोऽपि । न हि प्रधानभूत आधानऽस्पाभिर 
पांशुखं बाध्यते, यन सख अपाद्येत। 

छिश्वोस्पतिविमियोगयोः भरतिपद्ायं भिन्नलतासज्निकन्धन- 
त्वर स्य विक्षेषविहितलमसावकाशत्वं च | अतस्तननेकङ्गिपया- 
नसाधारणप्रयोगविपिनिबन्धनस्वरस्य सामास्यबिहितस्यान्यतर 
साबकाश्स्य च बाप इति प्रापे 

( माष्यकारोयः सिद्धान्तः ) 
भाष्यकारेण तावसयागविध्याश्रयस्य स्वरस्य बरखवत्- 

पित्येवं सिद्धान्तितम् । तस्यायमाज्ञयः-स्यादययुपक्रपप्राव 
रयादिन्याया यद्युयत्तिविनियोगकाठ्यास्स्वरपिक्षा मतरेत् । 
तस्यतु कारादिवस्योगचिधिपिक्षषणत्वेनापिक्षितसवा निबन्ध. 
नस्येव स्वरस्य प्राबर्थम् | 

यद्यपि चतद्विश्ैषणत्वाभावे ऽपि तदनन्तरमपेक्ष्यत शइत्यु- 
स्यते तथापि तदेक्षादश्चायां भयोगस्येव दा व्यवधानेन पत्र 
मुपस्थितत्वात्तननिषन्धनस्वरस्येव ग्रहणम् । अतश्च यथेत्र भरमाण- 
बराबलस्य पूवे्ुपसिथतत्नेऽपि भमेयविरोषसापेक्षलात्तदाखोच- 
नदशायां भमेयवङबरस्येव पुरस्स्फूतिकत्वेन निर्णायक 
एवपिहापि द्रष्टग्यम् । इष्यते चायं न्यायः उत्पत्तिविनियोगयोः 
परस्परमरिराध । 



सिद्धान्तः } तृतीयाध्यायस्य तृत्तीथः पाद्; २२४ 

किश्चोपांशुत्वमङ्गधर्माऽपि समानपमाणकपरधानद्त्तिता- 
कृत्वाह धानपत्यासन्नमिति वलवत् । अतस्तनानीश्श्युचेषटं वा 
ध्यते । अं च न्पायोऽङ्गगुणन्यायाद्धिन्न एवेति न तेनापि 
पोनसूकत्यम् ) 

खच तु मुख्यगुण्ञब्दाभ्यां समानपरप्राणकप्रधानष्टत्तिताक 
तद्धननं च चिवक्षितस्वान्वाख्येयय् । 

वा तिककारा्ायस्तु-न प्रयोगविधिवेदनिवन्धनत्वं स्वर- 
स्य । प्रयोगव्रिधिर्हिंन चिदपि वेदे पाथेक्येन श्रतः । जङ्वाक्या- 
न्येव हि भधानवाक्येकवाक्यतापापन्नानि प्रथोगविधिक्षब्दाथेः | 
अतश्च एरि्रषा चत्तद्राक्यानां वेदेनेव तस्य वेद विक्षावधारणम् । 
ततश्च यत्राङ्प्रध।नवाक्ययोरेकवेद्स्थतस्वं तत्र धरयाोगषेदनिबन्धन- 

स्वराङ्गीकारेऽप्यदिरोधान्नेव कश्िद्िचारः । यत्रापि नानवेदस्थ- 
त्व तत्रापि प्रयोगव्रिधेः प्रधानांशषे ऽन्यबेदीयत्वेनान्पस्वरापाद्क- 

सरादङ्कांशे च बेद्ान्तरीयत्वेनोत्पत्तिविनियोगावेभ्यनुक्खस्वर- 
स्थेवापादनान्नेव कथिद्ररोध इति न विचारात्रसरः। 

न चाङ्गस्य प्रयोगविधिवेदनिबन्धनस्वराविषयत्वेऽपि का- 
छादिवत्पयगान्वयित्वास्स्वरस्य तस्य चाङ्परधानसाधारगत्वा- 
त्मधाचान्वयिस्वरस्येव देदत्रयाविहितानुमितवि।धेषिहिताङ्ान्व- 
यवद्रदान्तरीयाङ्गऽपि निवेक्षापपत्तेः वदान्तरीयविनियगविभि. 
निबन्धनस्वरबाधोपपकत्तिरिति वाच्यम् ¦ प्रधानविधिवेदनिबन्ध 
नस्य स्वरस्य परधानपात्रोदेशेनेद विहितस्याङ्केषु करपनीयत्वात्तेषु 
च क्टप्रस्य वेदान्तरीयाङ्गोत्पत्तिविनियोगपयोग तीष षेदानिवन्ध- 
नस्वरस्य बाधानुपपत्त; । 

अत एव ऋगेदादित्रयस्य हौज्राध्वयेवोद्रात्रसषमारू्याने- 
हत्रादिकतृपापेस्तद्रेद विदिते कर्मणि वक्ष्यमागस्वाञ्ञ्योति- 

४१ 



३२२ मीमां साक्नैस्तुमे [ गुणखस्यम्यतिक्रमाधिकरण - 

ष्ोमा्ङ्गभूतस्तोत्रदिराधानाङ्गमूतसाम्नां चे दतरकवेकल्रपिद्धिः । 
अन्यया भवदुक्तयुक्तिनिचयेन तत्राप्यध्वधुकतेकलरापत्तेः 
क्टधकर्प्यस्वेनेव च परयोगवचनाभ्नतस्य चोदक्ाितापेक्षया 
दौषल्यमिति श्येने उद्वातमाज्रकर्तकस्ववापेन नानाकतेकस्वसिद्धिः। 

अत एव यत्न परधानसम्बान्धिन एव धर्मस्य ङ्गोदशेनापि षि 
धाना तेष्व पि क्ट्प्रतेव । यथा 'अष्स्ववमृथेन चरन्तीत्यदा वतां 

यानिर्देशेन साङ्स्येव करणत्यावगमेनाङ् परघानसम्बन्धिन एव 
धमस्याङ्गादेशेनाप्यपां विधानात् तत्र चोदकाभ्नितस्थम्नर्दो 
बैस्यमेव । 

प्रकृते तुषाश्चुतवस्य प्रधानमाजोदेशन विहितस्याङ्गे करप 
मीयत्वास्रधनप्रपोगविधेश्वच वेदान्तरीययागांशे यानुतरैदिकला- 
भावेन स्वत उपांशुस्वाप्रापकफत्वान्नाधानसाममूर्पाश्चुत्वसिद्ः । 
अपितु सापात्पत्तित्रिनियोगप्रयागाणां सरामवदिकल्वादुश्चष्टराद 
सिद्धिरेव स्यादिति । अता ऽन्यथाधिक्ररणं बाणतम्- 

नाधानसाम्नां सापवेदे विनियोगो बस्तुतस्सपस्ति। 
करत्वाचिन्तया विचारस्यतु नेव किञ्चित्फलं पहयाषः । 

अपितु यजुर्वेद एव । पाटापरणयार्योत्पत्तिरव तु सपवेदे। 
अतश्च प्रधानप्रयागवचिधिरेव सापांशि उत्पात्तावध्यनुस्तारण 

सामवेदि कस्मन्तुनच्च विधत्ते उत॒ षिनियागविध्यनुसारण 
याजुर्वेदिकस्सन्तुपांथत्वपिति सन्देहः । 

अरसपिश्च पक्षे करोतेः प्रयोगविधिव्यापारामिषापित्वस्य 
निणींतत्वात्तदथविचाराभावेऽपि चापवादिक्येवानन्तरसङ्गतिः। 
पादाध्यायसङ्गतिस्तु पूष्रवदेव । 

तत्रोत्पत्तिविनियोगयारुभयारप्येकसासपात्राविषयतवात्सा- 
वकाशचनिरवकाासामान्यविकशेषमावन्याययोरिदहासमस्भवेऽपि भा- 



सिद्धान्तः} छत्ीयाध्यायेस्य तृतीयः पादः! ३२३ 

ष्यकारोक्तरयेवोत्पत्तेः पभराथपिकलसेनासज्जाप्रिरोधिचबहु तर- 
भाविष्िनियोगोपजीव्यत्वाच्च तद्िध्यनुमारणे प्रयोगविधेदमि- 
दोषी पत्वनिश्चयात्तटदानिबन्धन एव श्वरो बरग्ानिति प्रास-- 

( वार्तिककारीयः सिद्धान्तः ) 
सिद्धा न्तितम्-यद्प्युदखत्तिः मथपिको तथापि न तदानीं 

स्वरापेक्षा। यदाच परयागविषिके सषा तदा वषिनिञ्युक्तस्य 
प्रयागेन विनियागविधिरेव पुरस्फूतिकः नोत्वात्तत्रिषिः। त. 

नियोगविधिना व्यवाहितत्वाद्विनियोगविधेः फरनिरूवितत्वेनो - 
त्पत्तिविध्यपेक्षया माधान्याच। अतश्च तदनुसारेणेत्र प्रयोगवेषे- 
वेद विक्षषायत्वानेशयात्तद्रदनिबन्पनस्योपांशुतवस्वरस्व अबछ- 
वत्वम् । सोऽयमप्राप्तबाधः | 

न चेवं तेनैव न्पायेनाध्वयुंकर्तकत्वापात्तेः 1 न्यायन तद्. 
पत्तावपि वचनेनेव वेकलिपकन्रह्य) दात कतृकत्वाङ्गा का रात् । 

न चेवं तुर्यन्यायत्व्ादरैषू गेमासाचङ्गेष्वपि वबेदान्तरोख. 
त्तिकेषु प्रिनियोगविधिनित्रन्यनस्रर पातेः ¦ न्धापेन प्राप्नवपि 
वचनेन बाधात् । 

तथा हि-दशेपूणेमासयरिव तावदङ्गवधानयोस्तत्तदिनियोग . 

परिध्यनुसारेण प्रथोगविधित उ्पांशत्ादो पत्नि मन्द्रमाञ्यभा- 
गान्तं, परं मध्यमया, उत्तमयानूयाजादी ति वचनेन माप्नबाधविष- 
या मागपर्मंस्य स्वरस्य तरिधानात् मन्द्रादिस्वरः तत्रापि विरेषब- 

चनादिना कचिदुर्वेकादीत्येष ध्येयम् । 
एवं तद्वङ्कती नापप्यकाम्यानां प्रधानांशे पराङताङ्ंशे त. 

स्कार्यापन्नाङ्गाश्चे च तावसदतस्वरस्येव ग्रहणम् । 
न च तत्रौपदेकिङनानविदस्परस्येच प्र बरयम् । ““उद्धकचा 

क्रियत: इन्यस्यान्यपरस्वेनाप्युपपत्तो क्टटप्रापकारमाह्तस्वरस्य 



३२४ मामांसाकोस्तुम [ गणमुख्यंन्यतिक्रमाधिकरण - 

येने कत्रोदिबद्धाधातुपपत्तेः । भाङ़ताङ्गते ओ पदेशषिकलस्याप्य- 
भावाच्च ¦! अप्राढृताङ्गंशेऽपि च भादरतस्येव स्वरस्य ग्रहणम् । 
परतां स्वरस्य भागधमरवेन तद्धागारम्मकापाकृतद्रततित्वेऽप्यभा- 
करतकायकारितानापत्तः । काम्पाप्रुतु “यज्ञाथवंग बे काम्या 

इष्टयस्ता उपाशु कतेव्याः इति वचनं प्रधानपात्रे उपांशुस्वय । 

““अप्त्ववभरथन चरन्ता" विवत् तृतायानिर्दशामविन साङ््ऽस्या- 
प्षृततेः । एवपस्यापवाएद कानि विश्चेषवचनानि द्रष्टव्यानि | 

एव ज्यो तिष्टामेऽपि तत्तद्िनियोगरिष्यनुक्तारेण नानाबेदख 
रे पराप्ते दशचेपूृणमासपाकृताङ्गविषये इयेनन्यायेन प्राकृतेन स्वरेण 
तस्य बाधः। तत्रापि यत्किञ्चिलार्चानपन्नषोमौयात्तनोपांश्च 
चरन्ती'त्यनेना्रीषोषीयपल्ुपराग्माविपदायोङ्गत्वेन बिदितष्पा- 
शख सापान्यविदहितं नानवेदस्वरमिव प्राकरृतमपि स्वरं बाधते । 
तमपि च ध्याचस्या वाचा कामयेत तावत्या दौक्षणीयायामनुचर 
यात्, मन्द्र भायणीवायां, मन्दरतरमातिथ्यायाद्युपांशुषत्त स्सि"त्या- 
दिनिरवकारशाविंसेषवचनविषहिताः स्वरा द क्षगीयादिथघानमात्रचि 
बधन्ते, न तु तदङ्गरिऽपि। 'यज्ञाथवणं वें काम्या इष्टयस्ता 
उरा कतेत्या! इतिवत्मघानमानोदेशेन विहितत्वात् । 

अत एव''उन्वेः मवमग्यणे''त्यनना^^प्छवभथेन चरन्ती""तिष- 
त्साङ्ग एवा्टुवेषानात्षाङ्ग एव प्रवर््ये उगांट्ुतववाधकता । 

न चवमप्य््पामीयप्रारमावित्वाद्ोपपत्ु पाथा पिद र- 
पुपर्तत्स्व [ति एथखपवयस्वच्रू उप प्ःपदस्य निरव 

काशचविषयातिरिक्तपदायमात्रोपरक्षगणत्वमङ्गीृत्यौवित्येन दी 
कषणांयादेस्वरग्रश्चसथत्वेनाप्युपपत्ता भिन्नवाक्यत्वापादकवि- 
ध्यन्तरकरपने भरमाणामावात् । अत एव्र नानेन तस्योपसंहार 
इत्यपि ध्येयम् | 



सिद्धान्तः ] वृल्तायाध्यायस्य तुर्तायः पाद्ः। ३२९९ 

अभ्नीषोीयादौ तु दशेपूणणमासपरकरतिके भ्राकृतं चेस्वर्यभेः 
व । अतत्पङ्कातिके तु नानाबेदस्वर एव । तद्िनियोगविध्यनुषा- 
रात। सुत्यायां खङ्गपधानस्ावारण्येन "षन्द्र प्ातस्सवने चरन्ती. 
यादिवचनतेहितेस्सवनक्रपेण मन्द्रमध्यमोत्तप्रस्वरेः प्राक्कतानां 
सवनीयादो स्तोत्रादो च नानवेदश्वरस्य बाधः। 

न च प्रातस्सवनादि॒ब्दान।पवयवन्युसपस्या सामकगा- 
भ्यासतिक्ञेषवाचित्वान्पन्द्रं भ्रायणीयायापितिवत् परधानमात्र एष 
निवेदाश्शद्यः। चरन्तीति प्रयोगवाचिधातुसमभिन्याहारासा- 
तस्सवन।दिशब्दस्यापि स्वश्चक्यघटितपयेगेकदशकक्षकत्वाव- 
गतः भ्रायणीयादिवैछक्षण्यात् । 

यत्तु वातिके सपमीनिदशायावास्तत्तदाधारो मन्त्रस्तत्र 
सर्वत्रायं स्वर इति परतीतेर ङपरथान साधारण्यं सवनस्वरस्यत्यु- 
क्तम् , तत् भरायणीयादेष्वपि तयाप्रसक्तेमेन्वस्य वाकाक्ञाधा- 
रस्य सवताधारतस्रालुपपतेरङ्गतातम्बन्पेनेब सप्तम्या व्याख्ये. 
यत्वादुपेक्षितम् । सुर्योत्तरकारछीनेषु तु दश एणमास पकृतिकेषु 

प्राककुतो ऽपूर्वेषु नानावेदस्वर इति स्पष्टमव । एतेन ज्योतिष्टोम 

विकारा व्याख्याताः 
यस्यां स्वरचचोयां वार्तिके प्रकारान्तरेण स्वरानयनं 

तदस्थायिभाष्यक्रारमते स्थित्वा तदुप्रगेनान्न दोषाय । अतश्ा- 
न्यत्र स्वरान्तरपाप्ठाचप्याषानस्यप्युपां ुररपञ्पाहतपेव । पयो- 
जन स्पष्टम् । 

सूच गुणदुख्यश्रब्दाम्यायुत्पत्तितरिनियोगयोर्विवाक्षितत्वा- 
स्पष्टम् ॥ 

इति द्वितीयं गुणसुख्यन्यतिक्रपाधिकरणम् ॥ २॥ 
~ ~ 



[न ३२६ पीभांसाकोस्तुम 

सू-भयस्त्वनोमयश्नुति । ३-२-१० ॥ 

( विषयसक्रायसङ्लयः) 

एब तवद्यते ेदान्तर उतपत्तिर्वेदान्तरे च विनियोगः 
तन्न विनियागक्रिधिनिबन्धनः स्वर इत्युक्तम् । यत्रतु ¶द। 
न्तरे फलकम्बन्धश्रव णात् विनियोगः बेदान्तरे च कत्रादिश्चव 
णासयोगः तत्रापि भयोगकाल एव स्वरपिक्षणादुक्तितीरयेन 
विनियोगक्रिधरपि प्रयोगविधितो दौषेस्यासयोगाैधि तिबन्धन 
एव प्रधाना स्वर इत्यप्यथंस्िद्धम् । 

न च स्वरस्य भ्रयोगत्रिषविनन्वयः। तथात्वे तदाश्रयस्य ष 
न्वस्य साङ्गप्रधानसम्बन्धापत्तेरोति केषां चिदुक्तं युक्तम् । यो- 
गविधवेवपिज्ञक्रभेणान्वपेऽपि मन्त्रस्य लिङ्घन प्रघानमान् एवा 
न्वयोपपत्तेः । 

एवं यत्र वेदान्तर एव तिनियोगा बेदान्तरे चाखणातसा- 
मानाधिकरण्यं विना बषन्ते उपातिष्टम इत्यव रूपेण काछ्दे 

दाद्यन्वयः तत्रापि पयोग विधित्वात्तन्नि्न्पन एव श्वर इति ब 
ध्यम् । आख्याततामानाधिकरण्ये सति प्रकरणान्तरन्यायेन 
कमोन्तरत्ापत्तेः । 

एवं च यच परयोगविषिपारिचायक विनियागविधिपरस्वि- 
यक वा काटफलाेक भेदेन बेदटरपेऽप्यस्ति तत्र विनिगपना- 
विर्हादिनोमयत्रापि तद्धिषैखनिश्चयात्स्ररेकरे प्रप्ते यत्रो 
त्पत्तिस्तद्ेदनिबन्यन स्वर इवविवादम् । अतस्तादश विषये 
के त्पत्तिरिति विचरणीयम् । 

एवे यत्र काङफकादयवुपादाय उत्पस्यन्वयी युगः कपपर 
वोभयत्र श्चुत तत्राप्येवं विचारः । पादाध्थायसङ्गती पुष. 
वत् । मासाङ्घेकी स्वनन्तरा । 



सिद्धान्तः] तृतीयाध्यायस्य तृतीयः षादः | ३२७ 

( पूवंपक्षः ) 
तत्र यत्र॒ ताचदुरर्यन्वयी द्रुव्यदवतास्तोत्रशच्ादिरुभ- 

यत्रापि गुणस्स्ववाक्ये श्रुतः, तत्र विनिगप्रनाविरहेणो मयत्रा- 
प्युत्पात्तिचिधिः | 

न चेवद्युत्पन्नस्येरपत्ययागात्कमोन्तरत्वापात्तिः । पिङाक्य 
कहायनी शष्ठ बत्सदप्रहृततयुगपाद्रेधायकत्वात् । तद्वदेव विशेषणा 
शविधिफलकरवान्न वेयथ्येमपि । 

न चव वाजिनादिस्थटेऽपि तथापत्तिः । पाठक्रमस्य नि- 
यापकत्वेन सह प्रदस्यभावात् । 

एवं यत्रापि कमेमात्रं चेददरये श्वतं तत्रापि नाभ्यासात् क 
मौन्तरत्वम् , वाक्यान्तरोपात्तयुगान्वयाथत्वेनानन्यपरत्वामावात्। 
नापि तदथंमेकत्रातुवरादः । विनिगमनाविर हादुभयत्र छिद्गादिसः 
खनक तदथत्यागापत्तश्च । अतस्तव्राप्युभयनात्पत्तिविधिः । 

यत्र तुभयत्रापि कारादिश्रवणं तत्र व्रिध्यन्तराक्षिप्राय। 
उत्पत्तवेद विरेषे नियन्तुमेवाशक्यत्वम् । अतश्च सवेत्रैवंजातीयके 
स्वरविकटप इति प्रापे -- 

( सिडन्तः ) 

अगिधीयते --अङ्गबाहुर्येन भघानोत्पात्तिविधिनिणयः, 
सेव कव।हुखयेन राजावस्थाननिणयवत् । 

वस्तुतस्त्वस्य व्यभिचरितलात्कमेखवरूपपरि चायकद्रव्यदे- 
वनादिसाकरयसन्वस्यैव तन्निणंयकत्वम् । तत्रापि द्वैविध्ये 
बहिर ङ्त्वेऽप्यव्यभिचाराद्वताया एत्र, न तु द्रव्यस्य । अतथता- 
हृशगुणसच्वे तेनेव विधिनि श्चवयादन्यत्र स्ववाक्योपात्तोत्पत्तयन्व- 
यिगुणसकखेऽपि तदनुवादेनेवाविरोधिगुणाेधानम् । विरोधिगुण- 
सने तुतेन भेद एव । 



३२८ नीमांसाकोस्तुमे 

न च पिद्गाकष्येकहायनीन्यायः । तददिहैकवाक्यत्वाभावेन स- 
हरत्य भावात् । अतस्तत्र भेद एव । कालफलादिङ्पविध्यन्तरा- 
न्वायगुणसच्वे तु तस्य प्रयोगादिविघायितापात्रम् । उस्पस्यंशे 
त्वनुबाद एव। यत्र तूभयत्रापि स्ववाक्ये कमेपात्रश्रवणं वाक्या- 
न्तरे चक्त्र देवतादिदिधिरपरत्र तु तदुतिषायेवाविरोधिगुणान्त 

रश्रवणे.तन्न सत्यध्युभयन्रापि छिङदिभ्रवण्त्पङ्गाक्षयेकहाय 
नीन्यायेन विंधिले एकजेव देवताति धेसमाभिन्याहार वत्युत्पात्त 
विधितात्पयेकत्वम् । अपरत्र तु सत्यप्युरपत्तिविधिस्वे न त- 
त्तात्पयेकता । वाक्ान्तरोपात्तयुणवतरिनियोगोपयोगिप्रकरणगोज्नी- 
बनायंत्वात् । अत एव न तत्रानारभ्याधीतता । 

यत्र॒ तु बेदान्तरे लडन्तेन कमेषा्रञ्ुक्सवा वाक्यान्तरे 
गणोपादानं तत्र पूवेवाक्यस्य नेव विधिम् । अपि तु 
अनुवादस्व मेव गुणविधानाथम् । तत्र तु तस्यानारभ्याधीततये- 
तावान् विशेषः| 

वस्तुतस्तु छिडन्तस्थरेऽपि नोभयोर्विंपिल्वं विहितबिधा- 
नायोगात् पिङ्ग्षीन्यायस्येकवाक्यत्वपयुक्तत्वाच्च । अपि तु प१- 
रिचायकतानुरोधनेकस्य विधित्वमपरस्यायुवादतेति बोध्यम् । 

अतश्चोत्पत्ति विंधिवरेद निबन्धन एव स्वरो बछीयानिति चि 
द्धम् । बक्रसान्तरे विरोधिस््रसमानगुणश्रवणे तु मेदः । एव 
भयत्र कमेषात्रश्रवणेऽपि बोध्यम् । 

मसोजनं घतं च स्पष्टम् ॥ 

( दे्मधिकरणम् )} 
"9945 
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अथ प्रकरणाधिकरणं चतुम् ॥ (°) 

पू-असंयक्तं प्रकरणादितिकतैष्यताथि- 
त्वि ॥ २-२-११ 

( धिषयसंचाय सङ्तथः ) 

"शेषः पराथत्वा दित्यत्र परमाणं बिना पारार्थ्यस्य वक्तुमश्- 
कयतराच्ुखादिकमपि प्रमाणञ्ुपक्षिप्तप् । तत्र च श्रुतिवाकययोि - 
ङस्य च(*) तद्भूताधिकरणे(२) सापथ्योधिकरणे च स्वरूपेण 
विनियोजकत्वस्योक्ततवाद ङ्ध ङ्कतयोर वच्छद कमात्रं निरूपितम् । 
इदानीं तु प्रकरणादीनां लर्ूपेणेव विनियोजकत्वमाक्षिप्य समा. 
धीयते । स्वस्यापि कथस्िर्।पयोगित्वात्पादाध्यायसङ्गतिः । 

अनन्तरा तु पुवाधिफरणे वेदान्तर्मीयश्ुद्धोत्पत्तिविषेः प्र 
करणोन्ली वनाथसवे ऽसिहिते प्रकरणस्यैवाक्षपादट्रषटव्या । 

( पूवेपक्चः ) 
तत्र न-प्रकरण नाप करिशिदस्ति दिनियोजकम् । तद्धि य- 

दि सन्निधिमात्रं भवेत् तततो गोदोहनादेरपि दश्वायङ्कत्वपररङ्कः । 
अथ साकाङ्कुत्वमात्र, ततो विदतेरपि प्राङृताङ्गविषये सा- 

काद्ुत्वात् तदङ्गत्वस्य च प्रकृरणगस्यत्वापत्तिः । 
अथ साकाङ्क सत्ति सन्निधि पटितत्वम् , तता विडतावुष- 

होमादौ तदापत्तिः । 
अथोभयाकाङ्काविशिष्ठं तस्कर णभिद्युच्येत, ततो प. 

न्त्राणापपि सन्निधौ पाठासकरणादर्शा्यङ्गत्वप्रसङ्ग; । 
न चेष्टापत्तिः । अत एव तने तन्न मूके तथा व्यवहार 

इति वास्यम् । मन्त्राणां सिद्धरूपरस्वेन पकरणाविषयसवात् । 

९. १-१९-७ २, ९-८-१५ 
४२ 
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अत एव छिङ्गादेव तजाङ्गत्वम् । प्रकरणं त्वधिकाराख्यं साभा- 
न्यसम्बन्धबोधकमेव । अस्तु वा कचिद्लिङ्गाभावे तस्येव स्था- 
नविधयाङ्गताबाोधकलं न तु प्रकरणविधया । सिद्धान्ते सिद्धर- 
पस्य प्रकरण विषयत्वानङ्गीकारात् । अथेप्रका्नादिरूपक्रिया- 
विशिषटस्वेन क्रियारूपत्वं तु लिङ्गायभावादन।शङ्ामेव । 

अयेत्िकतंञ्य तत्वेन साकाङ्ुत्वविरिष्टसन्निधौ पाठः प्रक 
रणपिस्युच्यते, तत इतिकतेन्यतालवस्यंवाश्षक्यानेवचनत्वम् । तद्धि 
न तावत्मकरणेन फे जन्यमाने सहकारिकारगत्वम् , अभरीषो- 
मीयादेरप्यागनेयाङ्गत्वापत्तेः; प्रयाजादीनां प्राघान्यापत्तथ । 

न॒ चाम्नेयादीनां फं प्रति करणत्वेन प्राधान्येऽपि 
न प्रयाजादीनां तत्पति करणता येन भाधान्यपाक्षङ्ोत । 
अपि तपूव एव तेन जन्यमाने सहकारिकारणस्रमिति 
वाच्यम् । तथास्वेऽपि विकृतो फर्कारणत्वेन सोये ल 
व्येऽप्यपृषैकारणत्वेन प्रयाजादिवदाग्नेयस्यापि जनकन्वाविनने- 
पादतिदेश्चापत्तरपूर्वस्य धर्विग्राहकपरपाणेन स्वकाथजनकजन्य- 
त्वेन क्टप्रस्य कार णान्तरानपेक्षलाच । 

एतेन नापूर्वे प्रत्याग्नेयादीनामिव भयानादौनां कारण- 
स्वमात्रम् । अपि तु करणत्वमेव खस्वावान्तरादृषटद्ररा । (१)त- 

तश्चाग्ेयादौ तद मावान्न विदृतावतिदेश्च इसषास्तम् । (२)का- 
रणानपेक्षल्ववस्करण।नपेक्षलवस्यापि तुर्यत्वात । नापि कर. 
णजनकत्वमितिकतंव्यतात्वम् , भयाजादिषु तस्य बाधितलात् , 
द्रन्यादावपि तस्पनेन भरकर णग्राह्यरवापत्तश्च । 

एतेन करणातुश्राहकत्वपितिकतेभ्यतास्वमिख पि निरस्तम् । 
करणतन्नापारतत्कायंजनकत्वा तिरिक्तस्यानुग्रहकत्वस्य दुष 

१. अतपवः। २. कार्णान्तरानये। _ 
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चलवात्'एवमन्योत्पादकस्वभावन्पापारत्वमेवाख्याताथा नतु या 

गानुक्कूलयनरत्वम् । तस्य च विशेषापेक्षायां प्रयाजानां त 

त्वेनान्वयः । अतश्च व्यापारसापरान्यरूपभावनपित्षतविकश- 

षृत्वमेवेतिकरैज्यतात्वमिति पाथस्तारथिपतमपास्तम् । निरुक्त 

तिकपैव्यताकाङ्कलक्षणपरकरणस्य निरुक्त सम्बन्धो घकतवेऽपि 

तदघटिताङ्गत्वबोध कत्वातुपपत्तः । भयाजानां करणतनापार- 

तत्कार्यजनकत्वायोगेन करणादीनामन्यपद बाच्यत्वायोमात् 

प्रयाजादीना्चक्तविधमावनाविशेषत्वाचुपपत्तेश । 

किथ्च भधानवाक्ये ऽपूर्वकरपनातः पूवे पाख्याता्थोपस्थ- 
तिदश्षायामन्यपदार्थो न तावदपू्वं सम्मवति। यागस्तु भयाज- 

द्यजन्यत्वाद्वाधित एव । 

न च फलम् ,समभाषान्यापततेः। न च फं परति यागस्ैः 
व समानपदश्ुत्या करणत्वं प्रयाजादीनां तु कारगत्वमेवेति न 

साम्यमिति वाच्यम् ¦ प्रयाजादीनामपि स्वस्वाष्रटपव्यापार 

सन्वेन करणत्वस्य दुनिंवारत्वात्। यागस्य साक्षात्फञेन समान- 
पदोपात्तरवामावेन भावनाद्रारेव तस्य॒ वाच्यत्वात्तदपेक्षयां 
मावनारूपा गां प्रयाजादीनामेव कारणत्वस्य वक्तुञयुाचतत्वाच । 
अस्पन्मते तु यागानुकूरस्य यतनस्येव भावनापदाथेतवा्तस्य 
च यागजननेनेव क्ट्रपयोजनस्य फरकरणत्वकलट्पनानुपपत्ति- 
रिति बेषम्यम् । 

किञ्चैव प्रधानस्य खतो निराकाङ्तादन्यतराकाह्खंषव भ 

कृतौ भयाजाघङ्घत्वा पत्तिः । विदृतो च भावनाया विकेषापे- 
्षायामक्ल्तोपकरेरपि सन्निीहितेरुपहामेरेव निराकाङ्खत्वोपप- 
र्ना तिदेश्षकरपना पातिः । 

अतश्चेतिकतेन्यतार्वस्य दुर्निरूपत्वात्तद्धटितस्यं तकर 
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णस्यापि दुनिरूपत्वामिति न तेन प्रयाजादानां देशद्ङूल्वम् । 

अपितु फङाकाङ्घायां विह्वजिन्न्यायेन दशेपूणेपास्रफखातुपङ्गण 
वा “"वमर च्रातृव्पामिमूत्याः'इत्यथवादेन वा फक पारादशिक 
समाख्यया बा ततंसाध्याग्नेयाघङ्गत्वं सन्निधानमात्रेण गोषहा- 
मवत् षञ्य(गाङ्गत्वमिति प्रा्ते-- 

( सिद्धान्तः ) 

्रकनिधौायते-अस्ति भरकरणं नम चतुर्थं प्रपाणम् । 
न च तन्निपैचनासम्मवः । अवगतफलस्स्बन्यसन्निहितवा- 
कंयभरमितपदार्थदरत्ति यत्पूषैपपाणानवगताङ्गताक विषये इतिकते- 
व्यतातवमकारकापिक्षणं तस्येव तात् । अस्ति हि दशेपूणेमा 
सादौ प्रथाजादिविषये तत्, दशपूणेमासयोस्स्वगोदिवाक्यैः 
फर सम्बन्धस्यावगतत्वात् । 

अत एव फलसम्बन्धानवगतो न समिद्यागस्य सत्यपीः 
तिकर्तव्यताकाङ्कुरवे तनूनपाच्यागाङ्गता । अद्धि नस्सन्निहतवाक्यभ 
पितेति विशेषणाच्च नाप्रज्निहिवन्यातिष्टपाद्ङ्कत्व भवजादी- 

नास्।अङ्गस्य पूद्रभमाणानवगताङ्गता केति विरेषगाच्चन पोक्षग- 
नां श्रतिलिङ्कवाक्येरवगतन्ीह्याद्ङ्माव्रानां प्रकरणादशोच- 
ङ्तापात्तेः । 

न चेष्टापस्या तस्पदेयथ््थम् । प्रोक्षगादीनां भ्रयादिनैव- 
ङ्त्वावगतौ वब्रीह्मादिषदे अआङ्गेतावच्छदकरष्षणातात्पयप्राह 
कतामात्रस्य भकरणछर्यत्वात्। तदपि चेदं नेतिकवेग्यत का - 

क 6 क [७ 

सक्ष णस्य विनियोजकमरप्ाणस्य कृत्यम् । अपितु सन्निध्यप- 
रपयोयस्याधिकाराष्यस्येव । कोके तस्येव तथ। क्टप्ततात् । 

न चापूर्व॑साघनीभूताङ्गत्वस्य श्रुत्यादिगम्यत्वेऽप्यपू बङत्वस्य 
यागाङ्स्वस्य वा कथ माबात्मकमकरणगम्यत्वोपपात्तः । अपृ. 
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दिक भ्रति प्रयोज्यत्वमात्रेणेव सम्बन्धोपपत्तावङ्त्वकदपने भमा- 
णभावात्,अपुवैसाधनीभूताङ्गतस्या पुवाङ्गत्वे विनाजुषपत्ते्तस्या ` 
येसिद्धत्वेन मकर गन्यापारानपेक्ष माच्च । अत्र च परकरणोत्तरभ- 

प्राणानां .(श)बलाबदाधिकरणवक््यमा णन्यायेन मन्यरपदत्तित्वा. 
दङ्गताबोधकत्वाचुपपत्तेव्य) वत्यामावात्पूपदं सिद्धानुवादमात्रम्। 

एवं वाक्यपदमप्येकवाकयापात्तपद सन्निहिते टहस्पतिषवाः 
द्।ववृश्यं वाक्यादिभमाणेनाङ्गत्वा वगमात् तेनेव व्यादृत्ति्ति- 
दर्स्यष्टाथमेव 1 “वामदेव्यं गायतीत्यादो च भरमाणान्तरेणान- 
वगताङ्ताकसापविषयेऽवगतफषस्य स्तोत्रस्य सन्निहितस्य स्व- 
साध नीमभूतक्ऋगक्षराभिन्यक्त्ययपपेक्षाप्तस्वरालकर णेना ङ्गतव पापतो 
तद्रयारय्थंपितिकतेव्यतासेति पिेषणम् । तस्य ऋगक्षरामि. 
ठधक्त्यथं सापपेक्षायापपीतिकतेन्यत्तासेन सिद्धरूपकामविषयेऽ 
नपेक्षणात् । 

न चेतिकतेव्यतास्वमेव दु्निरूपम् , सवेत्र हकषकतस्य कर - 
णल्वायोगात् शक्तिः करणनिष्ठ समस्तीति निर्विवादम् । 
सा चास्मन्मते पद्ाथान्तरमेव दण्डादिषर्मः । धर्मस्य च 
जन्यधािदर्तित्वात् = जन्पर्वमेव रूपा दिवदिस्युत्सगेः । कचि. 
देव तु बाधकसत्वेन कारणानितरेचनेऽनादित्वमपि । अत एव 
दण्डादिष्टत्तिशक्तिरनवस्थाद्ाषभौत्याऽनादिरेव । यागादिषटत्ति- 

शक्तिस्तव पूवेजनना वुक् ा उत्सगेतस्प्वकारगमपेक्षमाणा याग. 
स्यैव क।रणरवकस्पनेऽनवस्थापततेस्सनिहिते पयोजनावेक्षं 
पयाजादि स्वकारणत्वेन श्कातीति शयमेवाकाङ्शकषेतिकतेव्य- 
ताकाङ्क्षा । अत एव॒ यावत्कारणङ[भभेव तस्याजन्यखकल्प- 
नान्ञानवस्थादोषः। द्व्यदेवतवबामदेवादि पद्ध पदाथंस्य तु न कर- 

१. पृ .मा. ३-३-७. 
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णदत्ति्शाक्तजनकत्वम् । षवि धयेव करणजनकसवेन प्रयाजनाना 
काङक्षत्वात् । खस्लनियम्राहष्टो पहितस्य तु करण भरयजनकत्वा- 
तजिष्ठश्षक्तिजनकलत्व मिष्टमेव । नियमादृष्टोपहितत्वं च नोदा- 
सीनस्येति अवान्तरक्रियायुक्तस्य द्रव्यादेरितिकतेज्यतात्व- 
व्यवहारोऽपि शश्च एतन्भूलक एव । तात्सद्धं स्वकरणनिष्टश- 
क्िजनकाकाङक्षस्व भावनाया ईतिकतेन्यत।काङक्षलम्। शक्ते 
रेष मूर सामर्योद्धोधपदन व्यवहियत इति द्रष्टव्यम् । 

न वेघमपि वापदेव्यादेस्सामथ्यादेव स्तोत्रातावगपादन- 
वगताइताकेति विशेषणादेव व्यादत्तिपिद्धरितिकतेज्यतात्व- 
परकारकेति तिरेषणानथेकवमिति वाच्यम् । सामर्थ्यपात्रस्याति- 
प्रसक्ततारसामान्पसम्बन्धबोधकममाणाभावाचाङताबोधकला 
युपपत्तेः | 

अस्तु वा दत्रस्वारस्यादितिकन्तेव्यताकाङक्चत्वपेत प्रक- 
रणम् । तस्य तु योग्यद्रिषयनजिज्ञासायां भरमाणान्तरानवगतेत्या- 
दिविशेषणम्। नतु तस्यलक्षणे पेशः श्रुयादिसत्रेपभरमाणप्ताधा- 
रणस्य व्यावतेकरवादाकाङ्क्नाया आसत्तिसहकारेगेव क।र- 
णतवात् ज्योतिष्टोमा्यनङ्गत्वस्य तद भाबादेबोपपत्तः सनिहित- 
त्यादि विज्ञेषणस्य प्रकरणलक्षणे प्रवेश्चः | 

अस्तु वा विक्तावातिदेशिकस्य भाकरणिकत्वग्यादृत्तये 
सः । सत्यपि पकरमे विनिगमनातिरहेणेव नङ्गता्ोधो भवे- 
दिति परतिषन्धद्छीमूतविनिगपनाविरहनिदच्यथं फरुवत्वविक्ञे- 
षम, न तु तस्यापि परकरमञ्चरीरत्म् । नस्पादितिकरवैव्यताका 
ङक्षर्वभेव सज्निहितप्रतियोगिकं भकरणम् । 

न चैवमपि विङ्कताबुपहोमाकाङ्क्षया कर्षतायापितिक त॑- 
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ठयताकाङ्कायामपि प्रकरणत्वापत्तेक्षणे(3) उच्थितत्वमप्याका- 
ह्ाविशेषणे देयमिति वाच्यम् । तस्य स्थानकरिपतस्य सत्यपि 
प्रकरणसव करप्यत्वेन श्चान्ने तस्वेन व्यवहासाभविऽपि अर्या 
भावात् । 

न चवपभ्युक्तावधातकतन्यतात्वस्यद्गल्वाघटकलवात्कथम- 

ङ्त्वे प्राधाण्यं तद्धटितप्रकरणस्येति वाच्यम् । भावनाकरण- 
निष्ठशक्तिजनकत्वस्य भावनाकारकस्वदूपतयाङ्ताघटकत्वात् । 
तद यमत्र बोधक्रपः-मधानगतेतिकतेग्यताकाङ्क्षया प्रयाजा- 
दिगतप्रयाजनाकाङ्क्षासहङतया प्रयाजवाक्यस्य परधानवाक्यस्य 
च स्वस्वावान्तरवाक्यार्थे प्पाप्रस्यापि महावाक्येकदेश्चत्वरूप 
पदसन्निध्याख्यवाक्यकल्पनया सन्निहितपारिभाषिकपदानां च 

पदाथापास्थातद्रारा तन्नद्ठुश्चतपद्ान्तरकरपनानुदूख्याग्यत्तानु 

पापकत्वाद्ाग्यतरू्पटङ्ककरपनया श्चतातकतन्यतलविबचषपद् 

रूपां श्रतिं कल्पयित्वा ऽङ्गत्वघटकीमुततिकतव्यताल पं कृतिक।र- 
कत्व बोध्यत इति सङ्गत्वबापे प्रमाणम् । वाक्येकवाक्यत्वकरष 
नापरकारश्च- समिधो यजति इत्थ दश्पूणेमास्राभ्यां स्वर्गकामो 

यजेतति । तस्मास्िद्धं परकरणस्याप्यङ्गत्वे प्रमाणत्वम् | 

प्रयोजनं पूवेपक्षे वुर्यन्यायतया विज्तेरषीतिकतव्यताका- 
ङक्षाभावादतिदेक्षासिद्धिः। सिद्धान्ते तु तत्सिद्धिरिति द्रष्ट 

व्यम् \ व्िध्यन्ताधकरण ठ अकदङ्ल्षनावाछमभानामत्तका- 

काङ्क्षाश्चान्तिरिति पूमरपक्षात्थानादुद्रषटव्यम् । 

सूत्रे ऽसंयुक्तपद प्रपाणान्तरसषयुस्तस्य प्रयाननानाकाडश्च 
त्वासयाजगतप्रयोजनाकाङक्षारूपसहकारिकारणदयातनाथं स 

दिषयपरम् । वश्वेतिकतन्यतात्मरूपत्करणादङ्गमिति शेषः ॥ 
इति चतुथ प्रकरणाधिकरणम् ॥ द ॥ 

[1 
= +~ = 

९. उद्भूत । 



अथ पञ्चमे कमाएधेकरणम् | (५) 

सू-कमश्च देशसामान्यात ॥२-३-१२॥ ८ सि ) 
( विषयसकायस्षङ्कतयः ) 

अत्र क्रमार्यस्य पभाणस्याक्षेपसमाघानम् । पुववदेव पा- 
द्ध्थिायसङ्गतिः। अनन्तरा सस्य प्रकरणकदल्यनया दिनियोन- 
कतवात्तदुत्तरमारम्भ इति द्रष्टव्या । 

© 

= ( पुवपक्षः । © तन्न क्रमो नाम सदिश्यस्थानापरपयायों द्वििधस्तवा- 
भिप्रेतः--अनुष्ठानपदेश्य पारसरादेश्यं च । अन्त्यम. 
~~ अ, 

प द्रधा--यथाक्रमपाटस्सन्निधिपाठश्च । त्रयमपीदञ्ुमयाका- 
्ाङ्गमात्राकाह्भ चेति। पधानाकाक्का चात्रेतिकेग्यताकाङ्कामि- 
नाका द्रष्टव्या । - तस्याः परकरणलरेन स्थानलवामावात् । 

न चास्य षदिविधस्यापि विनियाोनकत्वं सम्भवति । तथा 
हि-न तावदनुष्ठानसादेश्यस्य तत् , पश्युधर्माणां हग्नीषोमी याङ्ग. 
स्वावगमात्पूेमो पवसथ्येऽहन्पेवानुष्ठानमित्यज् परमाणपास्ति । स. 
त्यपि तत्र पडि प्रकरणनानथक्यतदङ्गःयायपरहृङ्कतेन पथ॒तरये - 
ऽप्यङ्गत्वावगमात्तेषां काभेदेन तत्र तत्रानुष्ठानप्रतीतेः । न हि 
परयोजनावगमात्पूचमचुष्ठानावगत्तिः ! 

अत एवान्यजापि विरवनजिन्न्यायेन स्वगकरपनस्थैवापत्ेः 
नानुष्ठानसदिक्यस्मरणमस्ति । पधानाकाङ्कुयाऽनुष्ठानसादे शयं 
स्वन्यत्र सम्भाव्यमानमपि साक्षाद्राक्यकल्पकत्वेनेव हस्योपप- 
त्तौ परकरणकरपकत्े परमाणामावान्न पञ्चमपमाणेऽन्तर्भवति | 
एतेनो मयाकाङ्कया पाठक्रोऽपि व्याख्यातः । 

फिश्च यत्र ब्राह्मणे एकमेव पधानं संदित्यां चेकमेष त- 
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दपोक्षितं याञ्यातुवाक्यायुगं तत्न वाचनिकाङ्सन्दश्ष- 
रूपापिकारेणेव सन्निधिरूपेण तत्सिद्धेः सङ्ीगतवम् । यत्राप्यने- 
कानि प्रधानानि तत्रापि सन्िधानदूपाथिकारस्य स{धारणस्वन 

सर्वेषां मन्त्राणां सर्वायच्वात् पाटक्रमस्यानिणोयकलवम् । न ह्य 
धिकारः पाठक्रमाद् दुं इत्यन्न प्रपाणमरित, कर्पनाया1(२)स्स- 
मत्वात् , भर्युत तस्थेवतरानष्ठाकाङ्कासन्निधिका्ं भतिवन्धकरवस्य 
नि ष्प्रमाणकस्य करपनेन दुबरुत्वाच्च केषापधिकार इत्येवं विन्ने- 
षजिज्ञासाभावेन स्पष्टस्योपसंहाराविषयतवाचच । यत्र दशेपृणेमा. 
सादौ स्पष्लिङ्गकयाज्याचाञ्चानेनेवग्नेयादीनां नराकार 
तत्र॒ परिषषादेवोपांशुयाजे साकाङ्क(२)सन्निधिना याज्या 
तुवाक्यायुगरस्याङ्गलसिद्धः इतं पाठक्रमेण | 

एव निराकाद्भुप्रधानसनिधिस्थरेऽपि परिशेषादेवार्पा्च 
याजे 'दन्धिनापासरात्यनुमन्त्रणमन्त्रस्यान्यतराकाङ्खसहकृताषि 
कारेण प्रधानाकाङ्कु परिकरप्य विनियोगोपपत्तः कृते पाठक्रमेण । 

एवं संनिधिषाठोऽपि निराकतेन्यः । साकाङ्कुभधानस्थठे 
तावत्सान्नास्यस्तन्निपिर्पीठतपाचशुन्धनमन्त्रे साकाट्ुबुद्धिविपरि- 
हत्तिरूपाधिकारस्याग्रेयादे साधारणत्वात् तस्य च पूर्वाक्तयु- 
वत्या ((आनन्तयंमचोद्ने"'तिन्यायेन च भयाजादाविवाग्यवहित- 
सन्िध्यपेक्षया परावरयान्न केवरपतान्नास्याङ्कत्वम् । 

किथात्र लिङ्गनेव विनियोगान्न सननिपेविंनियोजकस्वभ् । 
तस्य सामान्यसम्बन्धबोधकतवेनाविनियोजकत्वात्। निरााङ्क 
सन्निषिस्तु विकरताबुपहोमादेर्विनियोजकलेनोच्यमानो नेव युक्त 
विङृतेरितिकतेव्यताका्काया जागरूकस्रात् । 

न च क्लप्तमयोजनस्वेन प्राकृतेरेव तच्छान्तिः । हतो याव 
२, स्समानत्वातव् । > साननवानत् । 

७३ 
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स्ममाणप्रमितरवेनेत्तिकतेन्यताकाङ्कानिवतेकत्वदशनादिहाप्युपही- 
क (> 

मादस्दडृतननामव वाचवतकत्वात् । 
कि पाथेसारयथिमते वलूप्मभयोजनत्वस्याङिश्चिकरत्वेन व्यापार- 

सामान्यस्य विशेषपिक्षायां सनिहितोपहोमानामेव तखेनान्वथो- 
पपत्ताबुभयाकाङ्काया अन्याहतत्वाचच । तस्मान्न षटुत्रिधस्यापि 
स्थानस्य विनियोजकत्वपिति भरधै- 

( सिडान्तः ) 

अभिधीयते-क्रपश्च षड्विधोऽपि स्यानापरप्यांयो विनियो. 
जक! । तथाहि- 

अचुष्ठानस्दिक्ष्यस्थठे तावस्करणेन क्टश्रभयोजनस्य दैत. 
पशुपागस्याक्लप्परयोजनानां च पशुधमादीनां समानदेशेऽनुष्र- 
नादेव तेषां फएर्वदङ्गस्वम् । 

न च प्रमाणासिद्धः। तदचुष्ानक्रमनियामकस्याभ्ाषोमप्रण- 
यनविध्यनन्तरप।ठस्य सस्वेन तदनन्तरमनुष्ानावगमोपपत्तेः। 

यद्यपि च ५।दस्यस्वविरोधफर्वत्ताप्रतिषन्धाने ससनुष्ट- 
ननियापकत्वं व्यमिचरेत तथापि तदप्रतिसधानङद्शायायुत्प- 
त्तिवाक्ये इषएटसामान्यस्य भाव्यत्वावगमपात्रेणासुष्ानावगतेः पा 
ठस्य तन्नियामकत्वात्तदतुष्रु(नसदिश्यापपत्तिः । 

वस्तुतस्त्वङ्पयागस्य पधानवाक्य एत विधयल्ात्फछतिः 
शेषानवगमेऽनुष्ानस्य दुरवगपत्वादेवं वाच्यम्-नाभ्रीषोमप्रणयन- 
स्य पशुघर्मेः क्रमः, भिन्नपरयोगपरिग्रहस्य भाविवात् । अपि 
त्व 'श्रीषोमाभ्यां प्रणीयाय पञ्युतन्ज'पित्यादिकल्पुत्राजु सरेण 
शरुतिषाक्यमपि क्तवाप्रस्ययान्तमेवास्तीरयवगम्यते । सोऽपि च 
काठविधिरेव । न सङ्गङ्गिमावविषिंः | पदयुधमीणः। श्रुत्यादिभिः 
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पशुसंस्कारायेलेन क्लटप्रमयोजनत्वात् । 
अस्तु वोपवक्तथ्येऽहनि पश्युतन्तरमियाकारिका श्चतिः । 

सवथा क)।ङस्य फलावगमनिरपेक्षस्यैव रयोग विधायित्वादनु- 
पएानसादेइयोपपत्तिः । 

नन्तरेवमपि प्शचुषमोणां श्रत्यादिभिरेवाङ्त्वावगमानानष्ठा- 
नसादेऽ्यस्य विनियीनकत्वम् । ये त्वारादुपकारकाः पशषाह्न- 
ताङ्सन्दष्रास्तेषामवान्तरमकरणेनेवाप्रीषोभीयाङ्गत्वसिद्धेः नेव 
तस्य तत् । ये खपाकृतपञ्चुधमेसन्दष् अपंदष्टा एव वा, तेषां बल 
वता महाप्रकरणेन ल्योतिष्टोमङ्गतवस्येवापातात्छतमतुष्रानसा- 
देश्येनेति चेत्- 

ससमेवस्-तथापि पञुधमाणां तद्विधावपूरवसापनलक्षणा- 
तात्पयेग्राहकतामात्रेण विनियोजकन्यवहारो भाक्तो मृ । 

वास्तवं वृदाहरणपेवम्-यत्र फखवदेक समान्नातं 
स्थङान्तरे चानारभ्यविघयाऽफरमारादुपक।रक तयोश्चोभयोर पि 
वचनद्रयात्छतन्तेककालकतेग्यता तत्र तस्याफरस्य फलवदङ्ग- 
त्वमनुष्रानसदेश्यादिति । 

न च तच्राप्यफरे विश्जिन्न्यायादिष्षवेभपाणगाभाव एव 
तस्योदयात् । अत एव सिद्धमनुष्ठान मादेश्यस्य विनियोजकत्वं 
तञ्च फटवतो द््वीहोमखेनापुवंखे उमयाकाह्कूषा विृतित्षे त्व- 
न्यतराका ज्येति ध्येयम् । 

एवे पाठक्रभोऽपि । कोके देवदत्तविष्णुमित्रथक्ञदत्तेभ्यो 
नीरषीतरक्तवद्खागे देयानीस्यादी तेनान्वयदशेनात् । 

न चाधिकारेण षड्णेखादसह्ीणोदाहरणाभावः । स. 
त्यपि चोपांश्चयाजादौ याञ्याुवाक्यदेरनुमन्त्रणादेश्च परकै 
पसिद्धाधिकरिणेदङ्गतावमतितिद्धावबुर!हरणान्तरस्वोपपत्तेः । 
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परिगषसिद्धिशाप्रेयादां स्पष्टछिङ्गकयाञ्यातुवाक्यातुमन्त्र- 
गेरवयेधास्सुङमेवेति नतरैवासङ्की गत्वोपपादनाय यतितव्यम् । 

काम्ययाञ्यानुषाक्यस्थके तु लिङ्गस्यैव प्रिनियोजकत्वा- 
त्करमस्य चपूवेविशेषसम्बन्धितलक्षग।तात्पयग्राहकत्वमावत्वेन 
विनियोजकतवं स्पष्टमेव । तस्मादीदगुदाहरणं बाच्यम्-- 

यत्र विमिनफरकानेकप्रधानाश्न नं ब्राह्यणे, मन्त्रे च तेनैव 
क्रमेण जपादिमन्नोच्वारणविधानं त्र तत्तद्विधीनां पाठक्रमेगेव 
तत्तसधानविध्युपस्थापकत्वात्तत्तत्पघानाङ्गता तत्तन्मन्त्रोचारण- 
स्थ पाठक्रमेणेव । 

न चाजप्यधिकाराशङ्ा । मन््रकाण्ड वाचनिकङ्गसन्दंशाय. 
शभ्दाद्यभावेन तस्यातुद्धवात् । 

न चेवं मन्त्रपाठक्रमस्यापि नियमेन निवक्षितग्रन्थान्तरस्थम- 
धानविध्युपस्थापकत्वे प्रपाणामावादङ्कतातुपपत्तः उशच्ारण।- 
नां विहवाजिन्न्यायेन सेगफछकत्वापत्तिः। आदवमन्त्राच्च।रण- 
प्िधितः पूवेमाधपरधानसम्बन्धितया वाचनिकान्तिपाङ्गान्ननेन 
तदुत्तराम्नातायोचारणविवद्वितीयपरधानविध्युपस्थापकत्वोपपरया 
तदुत्तरेषापपि तदुत्तरोपस्थापकत्वापपत्तेः । 

अत एवाथस्येव वाचनिकेनाधिक।रततद द्त्वमेव स्वेषामि- 
त्थनाशङ्कंयमर् । बाचनिकष्यान्िमसवेन तद धेक।र विच्छेदात् । 
अन्न जपादेमन्त्राचारणस्यारादुपकारकत्वािङ्गादै विषयत्वा - 
भावख्यापनायोदाहरणस्म् । अत्र पि पूर्वबदवीहोपादिरू पसे । 
उभयाकाङ्क्ताविज्तिूपत्वे सन्पतराक ङिति द्रष्टव्यम् । 

एवे सनिधरप्यापिकारापरपयायस्य विनियोजकस्वम्। सहि 
क चिदा चनिकाङ्गसन्दं शाथश्ब्दादिना विमान्यते । चित्तं व. 
नेव एटव्रसधानव्रिध्युत्तरं अफङस्यान्ननात्। तस्थ च व्रिनिथोज- 
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कत्वोदाहरणं यथ्पि न शुन्धनमन्त्रः मभवति) तस्य शिङ्गि 
विनियुक्तत्वेन सनिधानममाणकविनियागावेषयस्वात् । अत एव 
तत्र पाठाग्यवारितसंनिधिरपएवविशेषलक्षगातास्पयग्राहक एष । 

न च तव्रीह्लादाविष बुद्धिविषरिषत्तिरूपाधेकारेण गोणप्रक- 

रणेन सवीर्थलावगमान्नात्यन्तसं निेस्सान्नाय्यपुवेमात्रसम्बः 
न्धित्वकक्षण। तात्प्ेग्राहकत्वम् । गौगम्रकरणात् सवायेस्वकस्पने 
अश्रियादौ 'पात्रभोक्षणाविध्यभवेन मान्ववार्गेकतक्कियाविपिक- 
पनया तद।पत्तेरखाप वरिष्पया क्लभरो यत्र सान्नाय्ये तदीयपत्रे 
पोक्षणविधिः तमेव द्वारस्य क्लपरसेन निवेश्चाचित्यात् । 

वस्तुतस्तु द्रारगतक्लपतस्वेन सान्न।य्यमात्नविषयत्वाङ्गीक।रं 
पाठसंनिधानस्याक्रिञित्करत्वापत्तेः आशनेयादिपात्र पोक्षणस्यापि 
समाम्नानाच वाचनिकाङ्षन्दंशगम्यावान्तराधिकरिण सना- 
दथमात्रविषयत्वं तस्य चामिक्रमणन्यायेन पहाधिकारापक्षषा 
शीघ्रो पस्थितिकत्वाद्ररुषरवे युक्तमेव । 

वस्तुतस्तु तेत्तिरीयक्षाखायां पुराडाशपात्रपराक्षणे पृथगेत- 
स्यैव मन्बस्य पाठदुमयत्रापि मन्त्रस्सनिभिविनियोञपस्तः 
ाप्युपहोमानां विष्सङ्गसरे संनिषिपाठ स्योद।दरगत्वं तेषष्ुक्त- 
प्रमाणातिरेकणाविनियागात् । 

न च प्रकरणाद्विनियोगः, पथपावगतेनक्टक्तापकारमाहता- 

हृसम्बन्धेनेपेतिकतञ्यताकाङ्का शान्तेः । 
यद्यपि च प्रकृतौ वम्तुतो यवलमाणपपमितानापिति 

कतैव्यताकाङ्खाश्नापकलवं दृष्ट तथापि न तत्वेन दखपेण तत् › 
अपितु संहितभरयाजादिसेनेष, तनेव रूपेण जनकतय। क्रतुषक्रा 

रोदेशेन विहितत्वात् , अतश्च ताहशहपस्य किङ्तवपि सत्वान्न 
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प्रकरणापवपत्तिः , 

वस्तुतस्तु सहितस्वमपि न तन्त्रम्, अपितु भयाजादिजन्याह 

एस्वमेव । तच्च साङ्जन्पमेवेति प्रकृतो साहित्यस्याप्यङ्गत्वान्न 

तद्िनैकेकेनाङ्गन तत्सिद्धिः । गरृहपधीयादो च अञ्यभागयाः 

परपयुक्ताङ्गान्तरसादहित्यानाक्षिपकलवेन स्वतस्तद नपेक्ष्ात्ताद्रेनव 

साङ्गत्वोपपत्तराकाङ्क।शामकत्वोपपात्तिः । विकृत्यन्तरे च पाद 

ताङ्मत्रेणोपहोपानन्वयेऽ्पि भक्तो तेषामाकाह्ु(सापकत्वस्य 

कलूपुतवाद्वि्चत्याक।द्क1श। मक्त्वं नसुपपन्नम् । 
अत एव तत्रोपहोमविधं दष्टा तदन्यथानुपपटयव विकते 

रका्क्युपजीव्य तेषां तदङ्गसेऽवगते ततसाहित्यस्याप्यङ्गलवा 
वगमान्न प्राह्ताङ्गपात्रेण क्रतुपकारसिदधेः । तस्मायुक्तषिदमुः 

दाहरणम् । 
उभयाकाद्भुपा से निधेविनि योजक तु यथपि नवोदाहरणं 

सभतरि। तादृशस्थले सर्वत्र योग्यतारूप लिङ्गस्यैव विनियोजकलरात् 
तथापि तस्यापूवोवेेषोपस्थापनादिना तदुषयोगिवाद्विनियोन 
कतवन्यवहार इति सिद्धं कमस्य विनि याजकत्वम् । 

क्रपसामान्यरक्षणं तु-इतिकतेन्यतातेनायोग्य सम्बन्धो 
कया्योस्छनिधिः। इतिकतेन्प तसिनायोग्पतवं दवेषा-क चेत्तदा 
काह्काविरहात् , यथा वितां । कविदव्यापारामकल्वात्, 
यथाऽनुमन्त्रणजपादिमन्वादो । अत्र चेकवाक्योपात्तत्रीहियागा 

दिसंनिधेरपि तथासमरसङ्गद्रक्या्ेल्युक्तम् । 
भरयाजायङ्वाक्यप्रधानवाक्यायेयोस्तनिषौ स्थानलवापात्ति 

निरासार्थपा्य वरिशेषणम् । अरुष नसादेयसङ्कदायंमयेपद ग्रह 
णम् । अत्रारादुषकारकस्थटे तावद्विशय काङ्कया एव कर 
नीयत्वाल्पकरणकरपनपपक्षत्म् । अनुमन्णादिसिद्धपद।यं 
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क किः 

स्थठे तु पधानाकाद्का तन्नियमादृषट्ारा चेतिकतेव्यतात्वमिति 
द्वितयकरपनसपेक्षसवम् । 

अत एव स्वषु क्रममेदेष्वयं विभागः निरका्रुनुष्ान- 
सा देश्यस्थङे तावत्पधानाकाङ्काया एव कलपनीयस्वालकरणा- 
रौषैरयं स्पष्टमेव । साकाद्भुयुषठानसन्निधेस्त्वारादुपकारकस्थले 
यद्यपि न किञ्चित्करप्यं तथापि पाठसानेधिमात्रघारेतात्मकरः 
णादौवंसयं ससम्पादपेव । विधिसंनिषानस्य पुरस्स्फूतिंकतया 
तद्धटितप्रकरणस्य प्रावस्यात् । 

अत एव तादक्चस्थरेऽन्यस्मापेऽनुष्टीयपानस्यापि पाठक. 
निहितफटरवद ङरवमेव । अयुष्ानसनिहित्फरवतस्तु परसा 
काङ्खतवे परसङ्गनोपकारः । अनयोस्तु द्िविधयोः परस्परविरोधे 
निराकाङ्कालुष्ठानसादेहयस्य दोेर्यं स्पष्टमेव । 

एवं पाठसादेश्याहिविधादप्यनुष्ानसदे श्यस्य दौरयं 
पूशाक्तविधयानुसन्धेयम् । 

पाठप्षादेश्ययोस्तु परस्परं विरोध यथाक्रमपाठस्य संनि 
धिपाठापेक्षया दौबेटयमेकम्रन्थस्थत।घटितलेनतरस्य भरावरथात्। 
भिन्नग्रन्थस्थसंनियेस्तु वैपरीत्यम् । तस्मात्सिद्धं षड्विधस्यापि 
क्रभस्य विनियोगोपयोगिर्वम् । चतरं प्रयाजन च स्पष्टम् ॥ 

इति पमं क्रमाधेकरणम् । 



अथ बं समास्याधिक्रणम्। ६ ॥ 

म-आस्या चैवं तदथैत्वात ॥ ३-३-१३॥ (सि) 
( विषथसंक्ाथौ ) 

द शपूर्णभाषादिषु याजु्ैदिकपदार्थेष्वाध्व्यवमिति समाख्या, 
आग्वीदकेषु होत्रमिति समाख्या, सामदिकिष्वोद्रात्रमिति 
समाख्या वेद एव पयुक्ता। तथा हत्रचमसः पोरोडाक्निकमित्या- 
शपि पात्राविशेवे दा्ापौणमासिकपदायेषु च वेद एव प्रयुक्ता । 
चिच्च सोमचमस्त इत्याद्या याज्ञिकपरयुक्ता लकिकी । द्विविधापि 
सान विनियोगे खतन्त्रं प्रमाणपित्याक्षप्यते। 

( सङ्गतिः ) 
पाद् ध्यायसङ्कती पूवेवत् । अनन्तरा तु क्रभकसपकस्वेन 

तत्सापक्षत्वात् । 
( पूवेयक्लः ) 

तत्र समाख्या तावन्न योगिकी अध्वयुकतृकलोकिक- 
पदार्थेषु भयोगाभावेनावयवायेन्यमिचाराव् । अतश्चाश्वकणप- 
ङजादिशब्दषदूढा योगरूढा वेत्यङ्गीकतेव्यम् । 

न च रूढत्वेऽप्यपेक्षाबलादाध्वयवसमाख्यासादृश्येन।ध्व- 
वैसमारूपोपस्थितेयुक्तस्तया. कठेनिय१ इति भदेमित्रादिमतं 
दाङ्मम् । रूढशगद साइश्यमत्रेणोपदेशरविषये नियमायोगात् । 
इतरथा सुतरां कण्वरथन्तरे रथन्तरधमां तिदेश्पत्तेः । अ- 
स्तु वारूणाधिकरणादयुपपादितरीत्या त्रापि वोगङ्व्यनङ्गी- 
कृ[रात्समारूयाया योगिकलवं तथापि नास्या स्वातन्त्थेण मन. 
त्वम्, विध्यभावेन पदायेमाननवाचिन्यास्पमारूपाया विनियोन- 
कुत्वायाोगाव । 
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यद्यपि चाप्राप्तायस्वेन तस्डल्पनया भरयोगव्रिध्येकबाक्य- 
सेन वा तदुपपत्तिः तथाप्याध्वर्ेवमिस्यादौ प्रदस्याष्वयुस्ताद्ध- 
तेन पदाथा अन्वाधानादयः । (र)कतृतादिषूपस्त सम्बन्धो न 
कस्यचिद्धास्य इति कथं तया तन्नियमसिद्धिः । 

यदि तु वेयाकरणवत्सम्बन्धसामान्येऽपि शक्तरियभ्युषग- 
म्यते तदापि विङ्षकामामावस्तदवस्य एव । 

किञेव पदश्चत्येव विनियोगोपपत्तः छतं समाख्यया । न 
हि "सोमेन यजते"त्यादो समाख्यया यागस्य ()करणत्वापिष्टम् । 

एतेन यथपि पीपांसकमते सम्बन्धस्य ससगत्रिधया क- 
क्षणया वा भान तथापि न समास्यायास्स्वातन्त्यम् , पदश्चतिष- 
देव वाक्यविधया विनियोजकत्वोपपत्तेः । न ह्याश्रयोऽष्ाक- 
पारुत्यादावमरेरषटत्वादेगां विनियोगस्सापाख्यानिक शः । अस्तु 
वा सा (३)स्वतन्तरं मान, तथापि कथ सा स्थानादिकल्षिका । प्रक 
तिप्रययाम्यां शखकशक्यायेस्य सम्बन्धमापान्यस्य चोपरथितावा- 
काह्ादिवश्ेन करठेतादिरूपसम्बन्धविवोषपरस्वपर माणो पपत्तेः । 
यापि हि रौक्िकी समाख्या तस्यां श्रुतिन्यायेन मूरश्चतिकल- 
करेऽपि न स्थानादिकलपकसवम् । वेदिक्यास्तु न तदपीति दुके- 
भतरं षष्टुप्रपाणमिति प्राप्े- 

( सिद्धान्तः ¦ 
अनिधीधते-सपास्यापि षष्ठं प्रपाणम् । तथा हि- 

सर्वत्र कलृप्चावयवशक्तिकं षदं द्विविध-प्रकृतविधौ बा- 
कंयार्थान्वस्यवयवार्थकं तद्धिन्न चेति ¦ तत्राय “निमेन्थ्येनेष्टका! पच- 
न्ति” ““पोक्षिताभ्यापुद्खलशुस ङ(म्यामबहन्तीगत्यादो मन्थन- 
प्रक्षणादेः पाकावघाताचन्वयात्तत्र बाक्येनेव विनियोगः । दि 

१९ कतुताख्यस्तु २ फ़डखकरणत्व। ३, स्वातन्छयेण । 

४७ मी° को० 
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३४६ मीमां साकोस्तुभे [ समाख्याधिकरणम् | 

तीयः 'त्व।भ्वयैवमथीते' प्रैतु होतुश्चमस'हत्यादयन्यपर विधिषन्त्रायेवा 
दादौ । त्ाध्वय्वीदेः कर्तुमेक्षणस्य चाध्ययनादावनन्वयात्त्र च 
पिनेष्यपात्रस्य काण्डपात्रादेः भ्रह्ृतक्रियान्वये जाते चिशषेष्ये 
विशेषणरूपा वयवार्थाऽन्वयस्य सिद्धवन्निदक्ात्तदन्यथानुपपस्या 
अवयवाथसम्बन्धवोधक वाक्यमाकाङ्खायोग्यतादिवकेन कस्पयि- 
सवा कव्रैतादिरूपस्सम्बन्धः प्रतीयते । तस्य च न वाक्वादि. 
ना प्रमाणान्तरेण सिद्धिरिति सिद्धस्सामाख्यानिको वि 
नियोगः । 

यद्यपि चेता विषये विध्यन्वरालुपपत्तिषिद्धो मान्ववणि- 
क आथवादिको वा कतेताविधिरित्यपि क्चक्यते व्यवहतं तथापि 
तत्र योगिकोपमान्यथानुपपत्तरेव कारणत्वात्तयेव व्यवहारः । 
य॒त्र तु याह्ञिकपसिद्धिमात्रं तत्र विधस्तदन्यथानुपपत्तिपात्रक 
सपरकत्वाद्युक्त एव तया व्यवहारः । अत्र च समाख्ययावयवा्थे- 
योस्पसर्मविधादिना सम्बन्पे बुद्धे तननिर्देशान्यथायुपपत्या न 
स्वतन्त्रविधिः करप्यते -अभ्वयुरन्वाधानादि कुयादिति; गोरषा 
पत्तेः | अपि खन्वाधानादिवाक्यस्याध्वयुं हृणीते इत्यध्वयुं 
वाक्यस्य चेकवाक्यतासम्पादकपदभात्र-यमध्वयुं वृणीते सोऽग्री- 
नन्वादधातीति । तच्च दयोविंध्योः कथञिदेकबुद्धिस्थते्येव - 
विधां स्थानकलपनां विना न सम्भवतीति तत् करपपिसवा पूर्ववदेव 
ध्वर्योस्तजनियमादष्ट्ररितिकतेग्यतास्व .भकर्प्यान्वाधानस्य तदा - 
काङ्कारूपम्रकरणकरपनया द्रयोविभ्येोपेहाविष्येकदेशत्वारूयप 
दसंनिधिरूपं वाक्य करप्यते । तथाध्वयुपत्रनिष्ठं योग्यतारूपं 
लिङ्गं पकरप्येकवाक्यतासम्पादकपदरूपश्चतिकर्पनादुक्तमस्या' 
प्वघरुप्रमाणस्वम् ॥ 

प्रयोजनं रूढस्वसम्बन्धानवगमादिपू्वेपकतेऽन्वाधानाद्ावध्व- 
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्योर्नियमाभावः । श्रत्यायन्त्मोवपूवेपने स्थानाचपेक्षया प्रावः 
द्यम् , सिद्धान्ते नेति द्रष्न्यम् ॥ घत स्पष्टम् ॥ 

इति षष समाख्याधिकरणप्र ॥ 

अथ सप्तमं श्चुतिलिङ्गादींनां प्रावस्यदौबंरल्याधिकरणम् ॥ 
( वलाबलाधिकरणम् ) ९७) 

सू-श्रुतिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां 
समवाये पारदोेद्यमथंविप्रकषोत ॥३-२-१४॥ 
तदेवं श्रस्यादीनां षण्णां विनियागहेतुलघुक्तम् । इदेद नी 

तेशां समवाये कस्य दोबेटयमिति चिन्त्यते । समव्रायंश्च विरोधे 
सत्येकविषयस्वम्, तद्यथा-ममाणानां विषयश्वोषः । स 

यत्रो दयोः भमाणयोर्विंखुदधानेक(१)शेष्यन्बयिलास्च विरुध्यते, 
यथा-पततैन््री श्रतिलिङ्कयो गहं परयेनद्र१(२)र्ेष्यन्वयित्वात् । 
यत्र॒ वा भमाणविषयशेषानेकत्वेऽपिं शेषविषयीभृतशेष्येः 

कर्वम् , यथा-एकस्मिन् गाईपत्येशचतयनद्रदिषः, लिङ्गाच्च तेनेव 

रेण भकरणस्याऽऽनेयी, तत्राऽपि शेषिण एत्र परम्परया 

कथञ्िसमाणाविषयत्वाद्िरुद्धानेकेषान्वायेतया च विरुद्धला- 

त्समरवायः । अयं च शेषक्तमवायसेनेव वातिके व्यवहुतः । 
अस्माभिस्तु सज्जस्वारस्यासमाणसमवाय एव कथंचिद्रयवहि- 

यते । अत्र चन विरोधमात्रं समवायस्य; सपि व्रिरोधेऽदवमहि- 

बादिवदेकविषयत्वाभवि बकाबरस्याभावाद् । 

१ विश्चेष्यास्वखाच्च। २. विश्ेष्यान्वयित्वावत् । 



९४८ मा्मांसाकोस्तुम | बरबसधि- 

नाप्येकविषयत्व माम् । सत्यप्यरुणया क्णातीस्यादावास- 
ण्यपताषनीभूतक्रयाथंतरूपेकाथोविषयत्वे श्रुतिवाक्यमकरणानां 
विरोधाभावेन तद् भावात् । ता _ 

वस्तुतस्तु श्ुतेरेवे त्न विनियोजकत्वं, वाक्यप्रकरणयो- 
स्त्हेश्य विक्ञेषणसपपणपात्र एव ग्यापार इति तेकविषयलम् । 
अतश्च द्रयोः भ्रमाणयोरेकविषयत्वमेव समरवायदाब्दायः । तत्र 
कृ चिदेक स्मिच्च्छेषे दयाः प्रपणयोविमिन्नशेषिविषयस्मेन ज्ञापक 
त्वात् । किच द्रयोऽरोषयारेकरूप्येगेककशेषविषयस्वेन ज्ञापक- 
स्वात्। अत्र चेकरप्यग्रहण वेशृपयाजादीनामेकदक्षपूण मासाख्य 
ोषिविषयत्वेन वाक्यभ्रकरणङ्गप्यत्वेऽपि न समवायः, द्ररेक्या- 
भाषात् । अस्मिश् स्यरुद्ये भरमाणयोः मवकदुषैकमावे बाध एव । 
साम्ये त्राद्ये समुच्चयः, द्वितीये विकर्ष इति दरषएन्यम् ॥ 

त्र स्वेकस्यव शेष्येकशेषिविषयतस्व एव भमाणटूयं तत्र 
पैषम्ये भवङस्येव विनियोजकलवं न दुबरस्येति । तन्नापि नैक 
विषयस्वाख्यस्समवायः। अस्तु वा तन।पि सः। प्रयोजनाभावात्त न 
विचारविषयः । साम्ये त्वेकस्येव विनियोजकल्वमितरस्य तु पन- 
इ्तित्वेन प्रयोजनान्तरकरपनम् । विनिगमकाभवे तु द्रयोर 
ध्पभ्युद यरिरस्कत्वकस्पनया विनियाजकत्वं कमान्तरत्वकस्पनया 
विषयभेद एव वेति द्रष्टव्यम् ॥ 

तदिह यथेव ॒विनियोजकममाणानां समवाये बङबटं 
चिन्यते, तथा सामन्यिज्तम्बन्धवोधकम माणानायुदेहयवितेष- 
छक्षणातव्पयग्राहकाणां च परस्परं समवायेऽपि बराक 
चिन्तनायम्र् 1 इदं च तज तत्र प्रकर्टाकरिष्यते । तदिह वाक्या- 
दिभमाणदेबेरयस्य तावत्तद्रम्यविनियोगापवादोपयोगित्वात्ग- 
दाथ्यायसङ्गतिस्स्पष्टैव । दोषेश्यं च परतियोगिपरमागगतपावरप- 
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सापिक्षमिति तन्निरूपणमथसिद्धम् । 
एव च श्वतिषिङ्गयोः श्रस्योटि ङ्योश्च परस्वरविरोधे बडा 

वङविचारः भासङ्खिक इति नातीव तत्र पादसङ्गतौ यतितव्यम् । 
तत्र शष्यनकतव तावच्छत्याः श्ुतिलिङ्गयायदमुदाहरणम्- 

( श्चुतकिङ्खविरोधादाहरणम् ) 
अरो "कदाचन स्तरीरसीस्येया गाहेपत्यशुपातिषठते इति 

श्रुतम् । तत्राय मन्तः क तद्धतश्रुत्या लिङ्कन चेन््राङ्कपपि ए 
कि वा तृतीयया गाहपत्यस्येवाङ्गमिति सन्देहः । 

न चास्य विचारस्य परासङ्गिकत्वे कथं परथपतः कर्तव्यता ? 
पादसङ्गतस्य व्रिचारस्यंव भयमतः कतग्यत्वोचित्यादिति वाच्यम्। 
वाक्यपक्षया श्रुतिभावस्यस्य पवनिराकरणीयत्वेऽपि श्रतेः 
श्ुत्यपेक्षया छिङ्गपिक्षया च प्रावस्ये सिद्धे वाक्यापेक्षया तस्य 
सुखोपपादस्वेनास्य विचारस्य प्राथम्योपपत्तेः 

अनन्तरा तु पूवेममागस्वरूपेऽवगते ` तद्वतवलावलविचारो- 
दयात् स्पष्टा । 

तत्र तृतयिश्चत्या तावदयं मन्त्रो गाहपत्याङ्गमिर्यविषादमेव. । 
न चात्र मन््विषिष्टोपस्थानस्य गाहैपत्याङ्त्वेन त्रिधा 

नाद्ारुण्यादिवन्मन्त्रस्य धात्वयाङ्गत्वमेव तया भवेन्न गार्ईप- 
त्यङ्गस्वमिति वाच्यम् । अभिधानस्य मन्त्रसामर््यवरेन समी- 
परस्थितेश्चामन्नणविभक्तिवरेन पराप्तखादिह कापवेन गारईपस्यो- 
देशन मन्तरमात्रस्यवेन्द्ियकामवाकंयवत् विधेयत्वात् । अतश्च युक्तमेव 
तृतीयया तदङ्गतरेन तिनियागः । द्वितीवायाः श्चतिस्वपक्े च 
तथापि सः । इन्दर ङ्गत्वमपि च तद्धितश्चत्या । स हि पाधान्येन 
परकारयत्वरूपं देवतात्वं वदनन्त मरतीन्दरस्य भाधान्यमाभिषक् 
इति अङ्गत्वधःकीमूतपरोदेश्यतावाचित्वाञयुक्त एव तद्धितशचस्या 
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पदश्चया वेन्द्र ङ्गत्वन विनियागः । न हि(१) कारकविभक्तेरेव 
क चिद धिको विक्षषः । 

न चेन्द्रस्य चयने विनियागाभावादनुदहयत्वं, तत्र विनि 
योगाभवेऽपि तदङ्गमुतेन्द्रदेषये ऽविदहितमन्त्रके होमे इन्द्रस्योष- 
योगसम्भवेनोदेश्यतो पप्तः । अतश सयुच्चयेनेवोभयाङ्गत्वम् , 
भरतिपरधान गुणादृत्तेयुक्तस्वेन विकटपस्याभरमक्तत्वात् । वस्तुत- 
्ुपक्रभस्यत्वा्द्धत श्रुतेरेव भारमिति, पर्-- ॥ि 

भाधान्यिन भ्रकाहयत्वस्य तद्धि ताथेत्वेऽपि भाधान्यस्य विशेष्य - 
तया तद्धितादनुपस्थितेने तस्य वस्तुतो सुख्यश्चतित्वलक्षणाक्रान्त 
त्वम् पाधन्यमपि च नाङ्त्वघटकरी भूतेप्तितलाख्य तदथः, अपि 
त॒ भावनावच्छाब्दवाधे विशेष्यत्वपा्रम् । अतश्चोक्तप्राधान्येने- 
प्तितत्वाख्यं तद्टक्षयित्वा तरिनियोगस्तद्धितश्चया बोध्येतेति 
कारक्श्चतितो दोबैरयम् । अन्यानि च दौषेस्यकारणान्यैन्यधि- 
करण एवे निरूपितानि । 

न चेवं तेन पौनरुक्यम् । तत्र गोणसामथ्येस्य श्रतिसहा- 
यत्वमात्रनिरूपणात् । तत्सिद्धं श्रुत्योिरोपे का रकश्चतेर्बलीय- 
स्वापिति ॥ 

तया कारक्श्चत्योरपि विरोधे (आग्नेयं चतुर्धा करोति" 
“पुरोडाशं चतुधा करोती^त्यादो बलाबल सापान्यविरेषमावा- 
दिनी द्रष्टव्यस् । 

तथा शेषानेकलसवे व्रिजातीयश्वुस्यो विरोधे सोमेन यजेते. 
यादौ पदश्रुयपेक्षया कारकश्चुतेरपजीवकत्वेन दौषेरय मावाथौ- 
धिकरण व्याख्यातम् । समानजतीयश्रत्योर्विरोधे एक- 
स्मननेव पदहोमे सप्रभीश्चत्या पदेनाहवनीयस्य बाधः । 

१ विभक्ताषेव कञ्चिदाधक, । 
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कि तदेवं श्रुत्यार्विंरोधे बाबर बणितम् । 
शरुतिरिड़विरोध तूमयोरपि समबरुतमवेत्याकडुत-- 

तथाहि-मन्तरे इन्द्रपदस्य युख्यप्तामथ्यादिन्द्राङ्त्वयोग्यत। रूष 
लिङ्गं तावल्मस्यक्षपेद । 

न च तस्याङ्गस्ववाचिपद रूपश्चतिकरपनसपिक्षतवेन ईषेरलवम् । 
तस्कर्पनं विनापि वस्यास्तदङ्गत्वबोधकल्वोपपक्तेः । अतश्चोभ- 
योरपि तुटपबटसात्यतिभधानादत्तन्याय्यत्वेनो भयोरषि मुच. 
येनाङ्गता। अस्ति च| सापान्यसम्बस्धरवोधकं प्रकरणम् । इन्द्रस्य 
च विनियोगः पूषवदेव दष्न्यः । 

किञ्च यद्यपि रिङ्गस्य श्रुविकरपकल्र भवेत् वथाप्यवमते- 
ऽपि मन्त्रस्य गाहपयाङ्गत्वे इन्द्रस्य स्मारकाकाङ्कुयेव सदछतं 
लिङं पन्बस्येन््राङ्गताबोधकम् । इष्यत एव हि परबङप्रषाणावमत 
प्ञ्तिसम्बन्धस्यापि भयाजादेरन्यत्तराकांक्षयेव विदृतिसम्ब 
न्धित्वम् । 

न चोपायान्तराक्षेपेण स्मारकाकाङ्क्षाश्चाम्तिः । विङ्ृतष 
पि शृष्टाथांङ्विषये तुल्यत्वात् । 

किञ्च श्रुतेरप्यसमथविनियोगःयोगेनास्त्येव स्वावगताङ्- 
तापर्मैवसानाथं गौणसामथ्यपिक्षा। तस्य च युरखूयसाम्र्थोपजी- 
बितेन श्रतेरपि स्वरपयवसानाथं सुरूयसामध्योपजीविल्रात्तस्य 
प्राबस्यमेवावगम्यते । अतश्चेन्यधिकरणयपूर्वेपक्षन्यायेन कथ- 
श्जिच्छतिरेष व्याख्येया । सर्वेथा न गाहेपयमान्राङ्गमयं मन्त्र 
इति प्राप्च-- 

अमिघीथते-न तावरिङ्ग(१) स्वत एव प्रमाणं षदो. 
ऽखिखो धभेमूख'मिति स्पत्य! वेदस्येव क्ल्स्यानुमानिकस्य वा 

१. स्वतः प्रमाण. 
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धबोधकरूनियमादयीध्याहारनिराकरणाच्च । 
किञ्च विहितत्वघटितपङ्गलं न विधिकरपनां विना निवे. 

हति । स च छिङादिशब्देकगम्य इत्यवक्ष्यं लिडमदिश्षब्दस्तावत् 
कृश्पनीय एव । अतश शब्दोपस्थितस्येव शब्देनान्वयात्कृतिका- 
शकत्वादिवाचकस्यापि पदस्य कर्पनेति न शिङ्ग खतः भरमाणम्। 
अत एवाङ्व्ववाचिपदकस्पनातुकूङा योभ्यता श्ुतपदाथेनिष्ठा 

लिङ्पिष्टमित्युक्तम् । 
किश्च यद्यप्यङ्गत्वकस्पनानुक्केव सा शिङ्गपिस्याधिस्य 

जिङ्कं श्रुतिं च करपयेत्तथापि श्युतिस्थल श्र्रणप्रत्यक्षेण विधि 

वाक्ये ऽव्रगते ज्रटित्येबाङ्गस्वरूपाथोवगतिः । छिङ्गस्थङे तु पस्य- 

घ्षण भन्त्रपदेऽवगते तेन शक्याथावगमोत्तरं तदङ्लयोग्यता- 
्ानात्तदङ्कत्वमरतोतिरिति दोबेस्यम् । 

यश्ववगतेऽपि श्रुत्या विनियोगे इन्द्रस्य स्मारकपिक्षयेवास्य 
विनियोग इति, तस्न स्मारकाकाक्षाया अविशषेपस्थित- 

ध्यानाद्यपायान्तराक्षिपेणापि निवत्तितिद्धेः एतन्मन्त्रानियमे परमा 

णामावात् । विज्ृतिस्थले तु देवताष्पाङ्गपेक्षाया आ्षेपेणानिषटतेः 

सादृश्य विक्षेषोपस्थितप्राङ्कताङ्गनियमो नायुक्तः। 
यदपि श्चतेरप्यसमयेवित्नियोगायोगेन सापथ्योपेक्षणमिस्यु- 

क्ते तथोग्यतानिश्चयस्य श्चुतश्चब्दजन्यक्षाब्दबोधे कारणत्वामा- 

वादयोग्यतानिश्चयाभावपात्रेण भोतत्रिनियोगे पपच; उत्तरकालं 

तदपक्षायापमपि विनियोगपरमारूपे कर्येऽविपरकषांभावारिलङगो- 

पजी वित्वाभावेन परास्तम् । तस्पात् श्रत्येव गाहैपत्याङ्गत्वेन 
मन्त्रविनियोगः । 

नन्वङ्तवं नाम प्रोदेशप्रहृत्तङ्कातिकारकतवेन विहितत्वम्। तत्र 
परोदेश्य ताकतिकारकत्वयोहश्रोतसेऽपि प्रस्परसमभिव्याह- 
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तगाहपत्यपरा तिपदि कगम्यस्वेन ब।क्वीयतवाद्िङ्गविरोधस्य तत्छृ- 
तस्वेन श्रुतिद्तत्वाभावात्कथमत्र लिङ्गं बाध्यमिति चेव्-नः 
एवमपि विधिवाक्यस्वेन तस्य मन्त्रगतदिङ्धपेक्षया भावस्पात् । 
वेक्यते हि “य चप्यन्यदेवस्यः पशुरिखादों तत् । 

वस्तुतस्तु यथैव नाय केवटश्ुतिविरोधः, एवं न केव. 

छवाक्षयवियोधोऽपि । माहंयत्यपदसमाभेन्याहारस्यन्यधिक- 

र णपूवेवक्षन्यायेन समीपस्थितिविरेषणत्वादिनापयु पपत | 
अतश्चायद्चमयविरोधोऽपि षन दछीतकारकस्वादेमोवनान्वयि- 

तया प्राधान्यात्तदोधकनृतीयादेरपि भाधान्यावगतेः भ्रधा 
नेन व्यपदेश्षा भवन्तीति न्यायात् श्रुतिविरोध एवेति मण्यते, 
न वाक्यव्िरोधः । अत एव यत्र वाक्यमेव परस्य इतिकारक- 
त्वादेश्च गपकं तत्रैव तद्िनियोगस्तेन प्रमाणान्तरविरोपश्च । भते 
तु केष श्तिरिङ्गविरोध एवेति युक्तस्तया तस्य बधः। बा- 
ध्यलिङ्विषयोऽपि चाज केवङमिन्द्रपदमेव । अवश्चिष्टपदानां 
तु तदेकवाक्यतयेन्द्राङ्गत्वान्न तद्विषयत्वम् । अतश्च तर्द॑ श्चति- 
वाक्यविरोध एव । 

वस्तुतस्तु श्रस्येन््रपदस्य गादेपयाङ्गत्े भमापिते अवशिष्ट 
पदानां तदेकवाक्यतया गाहपत्याङ्गत्वस्येवापत्तेने तदंशे 
शतेव्यापार इति सा वस्तुतस्तात्पयगव्येन्द्रपद मात्रविषयिण्येबेति 
भ्येयम् ॥ 

एवमेक स्मिञ्च्छाषिगे सेषनेकलवस्य श्रतिरिङ्गविरोषोदा- 
हरण-एकस्मिर्च्छेषिणि गाहैपत्ये चयनाघेयतासम्पत्यथं स्मर- 
णापेक्ष भकर्णपरटितासयुक्तप्निय्या छिङ्खन पराप्नुवन्त्याः शति- 
प्राप्तेन्या बाध इति द्रष्टव्यम् । तदा चप्नेयीमन्नरस्य सामान्य 
म्बन्धस्तस्ेऽन्यत्राप्युस्कर्षः, नो चेल्लपादौ विनियोग इति ध्येयम्।। 

४५ मी° कोऽ 
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[ (अप प ( श्रुति वाक्य विराधोद्ादरणम् ) 
श्रतिबाक्ययोर्विरोधे- अत्रयः इत्यादा सम्बन्धसामान्ये 

तद्धितमभ्युषगम्य वाक्यादमरेरष्टाकपारङ्गस्वं शस्या देवतातद्धि- 
तस्वादवगतेन यागाङ्खत्वेन बाध्यते । सवैत्र चोत्तरोत्तरभमाण- 
स्य ॒पृवपषपपाणकटपकसाव्यकल्वस्य तत्तत्स्वरूपनिरूपणाब्- 
सर एवीक्तरवाहोषेरयम् । वार्तिके त्वारुण्यस्य वाक्यीयमेकडाय- 
म्यद्गत्वं भरतेन क्रयाङ्गत्वेन बाध्यत इत्युक्तम्) तदेकहायनीत्तम्ब- 
न्पस्याव्यु्पन्नसवादग्युत्पन्नपदस क्िषेव।क्यत्वानुपपत्तरुपेक्षितम् । 

शंषानेकस्वे तु क्रमपरकरणादिनानिष्टठोपस्तोत्राङ्तामापन्न 
गिरापदव्यतिरिक्तपगाधेकवाक्यतापन्नभिरापदस्यापि तदेक. 
वाक्यतेनाङ्गलभसक्तौ "देर कृत्वोद्गेय'मिति विकाराथेत- 
द्धितश्रुत्या इरापद विधानम् । 

यद्यपि नेयं ख्या श्चुतिस्तथापि गौणश्चुतेरबोदाहरणम् । 
युंखयश्चतेस्स्वन्यन्पुग्यम् । 

वस्ठुतस्तु गिरापद्व्यतिरिक्तप्रयाधस्येव गिरापदस्यापि 
तेनेव ॒भ्रमाणन स्तोत्राद्गत्वो पपत्तनीयमेकान्तन श्चतिवाक्यविरो- 
धः । किन्तु यत्र तद्व्यतिरिक्तपदानां लिङ्गेन स्वाथोडतवं तस्य 
च देवस्य त्वादिपदवद्राकयेनैषेतरपदाथङ्गत्वं तत्र तस्स्थाने पा 
न्तरस्य श्चस्या विधाने दषव्यम् । 

( श्च॒तिप्रकरणविराोधादादरणम्र ) 
श्चतिभकरणविरोषे-एकविंशव्यायनुवचनानां परकरणादईल।- 

दङ्गत्वरसक्तो प्रतिष्ठाकामस्येति गौ णपषठश्चत्वा पुरुषाथेत्वम् । 
दादश्ाहीनस्येति न श्चतिप्रकरणविरोधोदाहरणम् । अपि तु श्च- 
तिक्रमविरोधोदाहरणमेष, द्वादक्षत्वस्य सिद्धरूपत्वेन भकरणा- 
विषयत्वात् । 
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यत्त्वत्र रणककारेण पाकरताडतुवादेन विधानादस्यापि ष 
करणविषयलमि्युक्तम्। तददीने उपसदामातिदेक्जिकस्रेऽपि ज्या - 
तिष्टोमे ओपदेरिकत्वात्तदनुवादेन विहितस्य द्वादशस्य ज्यो 
तिष्टोमप्रकरणविषयसातुपपत्तरपोक्षितम् । 

शेषानेकच्वे तु भतिष्टाकामदशेपूणे मासप्रथोगे परकरणात्पा- 
अद् इयानुवचनेऽङगत्वेन भरसक्ते षष्ठीशरुस्येक विंशस्यनुवचनविधा - 
नम् । यद्यपि चात्र नित्याबुवचनस्याग्निसपिन्धनङ्गसवमेव वा- 

स्तवम्, न त॒ दकांदयपूर्वीयप्रयोगाङ्गत्मपि; तस्योरेश्यतावच्छद्- 
कत्वेनान्यथासिद्धेः। भरतिष्ठाकामी यत्व ठु नोदेश्यतावच्छेद्कपपि । 

एवं काम्यानुबचनस्यापि श्रु भतिष्ठङ्त्वमेव, न तु तत्का 
पायदशोदिपभयोगाङ्गचं भमाणाभावाव् , तथापि सम्बन्धमानेऽङ्लख- 
युप्चये वातिंककारेणोदाहृतमिस्युदाहतमू । वस्तुतस्तु युक्तयुदाई- 
रणमृ्यम् । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ 

( श्चतिकभावेराधादाहरणम् । ) 
श्चुतिक्रमविरोषे-परिव्याणादियुषर्माणामनुष्नसादेश्या- 

द् ्नीषोमीयाङ्गत्वे तद्।ययूषाङ्गस्वं वा प्रसक्तं दितायाश्चया यष 

से स्काराथल्वावगमात् य॒पस्वरूपे चानथक्यामवेनापूवसाषनस्वछ 
प्षणातास्पयग्राहकदुबडप्रपाणपिक्षाया अपावादनुबादस्य संनि 
हितगामिष्वासिद्धर्थं तदपेक्षणेऽपि च यपस्पापदेशातिदेशाम्या 

पवगताङ्पावस्याप्यर्नीषापीयमयागान्तःपातोत्पत्तिलामावेन भि. 
ननकाङानुष्टितस्य उ्यातिष्टापसम्बन्धप्तवपश्यागथं ज्यक्तिसा- 
धारणतवावगतेस्तदुदेशेन विहितानां परिव्यागादीनां सर्वप्शु 
गसम्बान्धयुषाङ्गत्वमत तास्युदहिरणम् । एव रशनया युप 

परिव्ययती'खनेनाक्युपकमकपरिन्याणोदेगेन विहिताया रशना 

या अपि प्षवसम्बन्धिपरिन्याणाङ्गतम् ¦ तद्धमाणां च दभग्यस्वा- 
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दीनां तादशर शनाङ्गत्वम् । 
न च परिव्याणादीनाभग्रीषामीयपश्ुमात्रसम्बन्धियु पङ्गवे 

ऽपि पक्वन्तरेऽतिदेश्चन भाप्युपपत्तयुपस्यकत्वेन च सकृदनुष्ट 
तानामेव परसङ्गेन सिष्युपपत्तेः सवसम्बन्धे फलाभावः । परिव्या- 
णे फङामविेऽपि रशनातिधो द्वितीयान्तयपपदक्षमभिव्याहारम- 
हिम्नेतचुपसम्बन्धिपरिव्याशरवावच्छेदेन रनातद्धम॑बिधानात् 
सवनीयपरवथापूदपारेव्याणान्तरेऽपि रशना वद्धमपाप्रिरूपफरस 
र्थात्। सवनीये दि “आशिनं ग्रहं रदहीस्वोपनिष्कम्य युप परिव्य- 
यतीति परिव्याणं कारवेशेषे विहितम् । तच्च न सवाथेम्। एत- 
्राक्ये य॒पस्वरूपे आनथक्यनाप्र समार तिवदपूव॑स्ाधनरक्षगा- 
यमनुष्ठानसदेषश्यपक्षगेन सवनी यायेत्स्येवावगतेः भङ्तका्यस्य 
सिद्धत्वाच्च न तदथमापि । अतश्चापूवे तस्मिन्नपि रशनाते 
दभमा्षिःफलम् । भकारान्तरं चे निूपपिष्यते। एवं यथाक्रष- 
पाठस्य सन्निधो पाठस्य च श्रुतिविरोधे उदाहरणमृष्ठम् । 

शेषानेकत्वे तु संनिधानात् पञ्चुकापक्ताध्यप्रणयनपरयोगे च 
सिद्धूपस्य चमसस्य भसक्त। श्रौतेन गोदोहनेन बाधः । इदमपि 
च श्वुतिमकरणविराषवत् सम्बन्धमात्रे विरोधादुदाहुतम् । 

( श्चुतिस्षमाख्ययोविरोधो दाहरणम् । ) 
श्रतिसमाखूययोविरोधे प।रोडा्षिकपिति समाख्याते काण्डे 

समाम्नात षे सेश्त्ययं मन्तः समाख्यया पुरोडाशाङ्गल्रेन भस - 
क्तः इषे सखेति शाखां छनत्तीणतीततिकरण।स्यगौणश्चरया 
शाख च्छेदनाङ्गलेन वि नियुञ्यते । 

न चात्राषेकारा्यपरकरणन साक्ता्यागाङ्गलवावगतेरयं 
श्रुतिक्रमविरोषः । यागस्य स्पषटलिङ्गकमन्त्रान्तरावरुद्धलेना- 
स्व साप्तात्तत्रानन्वये आनयेक्यतदङ्गन्यायेनाङ्गेषु प्रसक्तौ समा- 
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ख्यानुरोषेन पुरोडाज्चाङ्गतेपपत्तेः । अत एवोपजीव्यक्तपाख्यानु- 
रोधेन क्रपसङ्खोचः ! 

अथवा यच्ानारभ्याधीते मन्त्रे क्रतुविश्षेषाङ्कतवबाोषेका 
समाख्या तत्रान्यक्रत्वङ्त्वे श्युरयन्तरमृह्यम् । शेषानेकले तु 
होचसमाख्यातायां ऋतुयाजयास्यायां समाख्यया होतरि प्रसक्ते 
यजमानस्य याञ्येति गौणषष्ठीश्चुया यजमानः करसयुदाहयेम् । 
तस्मास्सिद्धं श्रुतेः स्वोत्तरेभ्यः प्राबर्यम् ॥ 

( उयो्खिङ्खयोचिरोे उदाहरणम् ) 
एवं रिङ्स्यापि छिङ्न विरोपे-मन्त्राणां गोगसापर्थ्येन 

गे णार्थाङ्गले. भसक्ते धरूयसामर्थयेन ञुरूयाथा्गत्वम् । नेषानेकले 
सरेकस्मिज्छामेणे गोणञुख्य सामर्थ्येन मन्तरद्यञदाहायमर ॥ 

( लिङ्वाक्पविराधो दाहरणम् ) 

छिङ्गस्य बाक्येन विरांषे तु “स्योनं ते सदनं हृणापि शरु 
तस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्ीदायृते भरतितिष्ठ वरद - 
णां मेघ सुमनस्यमान?” इति मन्त्रः. पूर्वोत्तिराधंयोरेकन्र सनिधा- 
नात्मकेन वाक्येन सद् नमात्राङ्गतेन भसक्तो छिद्धेन पवां स 
दने उच्राधं च सादन इसेवं विभज्य विनियुज्यते । 

न चात्र भिन्नपरतीतिर्विषयानेकयुखयाविशेष्यराहिप्यरूपेक।- 
रपैस्यारूयातमेदेनाभावादेकवाक्यलाप्रसक्तेः कथं लछिद्धेन तस्य 
बाध इति वाच्यम् । भतीतितः देकथया मारेऽपि तच्छब्दस्य पूरषे- 

सापेक्षस्वेन ये यज्ञपतिं वधोनि'स्यादो यच्छन्दस्येव विसज्यमा- 
नसाकाङ्कत्वा्न्पातरेणेव तद्रदेवार्थेकस्वमपि भकरप एकबाक्यलो- 
पपत्तेः । शक्यते ह्याख्यातापात्ताया अपि मवनाया भावनान्तर 
प्रकारतया साक्तवे ससन्वयः (पय मृगां घावतीःत्यादिव- 
त्करपाथेतुम् । अत ॒एवारूयातस्थोत्र्मतो एुख्यविशेष्यतयैव 



३६५८ मीभांसाकोस्तुम [| बरवरधि- 

खाथेप्रतिपाद कसवेऽपि साकाङ्कुस्थरे भकारतया तत्कस्पनमपि 
नातीव दोषाय । 

अत एव प्रकारत्वेन स्वाथवोधकल्पनाप्यसञ्च।तविरोधि- 
त्वादाकाङ्कः।यापकतच्छब्दश्रवणामावाच्च न पूवाख्याते । अपि 
त्वादृशं सदनकरणं यस्य कचिलतिष्ुपनं साध्यमित्यवसुत्तर- 
भावनाया एव प्रकारतयकसपनादुततराखूयात एव । 

एव च सदनकरणे पूष।धेस्य लिद्गनव विनियागेऽप्युत्तरा- 
धस्य देवस्य स्रादिपदस्य निवापादिषपदकवाक्यतया निषोप इव 

पु।्कवाक्यतया। सदनकरणे विनियोगो नानुपपन्नः । 
नन्वेवं व।क्यस्य भसक्तावपि कथं छिङ्न तद्धाधः ? यावता 

देवस्य त्वादिपदवदस्यापि पएथक्मयागे साकाङ्कुत्वेनानथक्यभ- 
सङ्ग इति चेत्-तच्छब्दो हि पूतेपरकिद्धिमाज्पपेक्षते, न तु वाक्यीयां 
पवेभसिद्धिम् , प्रकरणमरसिद्ध।पि काके तदशनात् । बेदेऽपि (तपर 
पयसि दध्यानयतीःति वाक्यान्तरमापित्तस्य पयस “स्सा वैश्वदे- 
बरी?ति तच्छब्देन परापशाच । यच्छब्द एव हि तच्छब्दार्थ स्ववा 
कयो परस्थितं नियमेनापेक्षते येन कमगेत॑चत्र जयाञनुहुया'दि 
यादों तथव व्युत्पत्तिद शनात् , न तु तच्छब्दोऽपि । अतश्च तच्छ- 
ब्दस्य स्ववाक्योपस्थितमात्रपरामश्चितनियमाभावादिमल्यमान- 
सकाङ्कत्वामावेनाथक्रतकरपनानुपपत्तेः युक्तो छिङ्गमातव्रेण पुरो 
इाश्चसादन एवोत्तराधंस्य विनियोगः । 

एवं सत्यपि देवस्य वेरयादिपदस्यानथेकयं पृथक् प्रयोगे मवेत् 
ततो मवेदप्युत्तराधस्य सदने विनियोगः । छिङ्ावगतापूतरसाघ 
नामूतपुराडाशक्तादनायत्वेन सुतरां साथक्याव् । तस्माच्छिद्धशुत्त- 
राधेस्य लिङ्गस्पादनाङ्गत्वमेव, न तु वाक्यात्सदनाङ्कत्वामिति । 
अत्रच सपेत्रोचरोचरभपाणस्य पूवपूपेप्रमाणकरपन।प्रक।रस्स- 
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वोऽपि तचचस्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे एव॒ पपञ्चित इति नेह 
पुथकभपज्स्यते । शेषानेकत्वे सेकस्मिन्ने्र सदनकरणे शैर्षिण 

वाक्यादुत्तराधस्यापि शेषसे प्रसक्त खिङ्गाद पूतरायेस्यैव तदिती- 
दमेव भ्न्तरण द्रष्टव्यम् | 

यद्वत्र वार्तिककृतादाहरणान्तरसुक्त-'होता यक्षन्मित्रावरु- 

णो प्चास्तारौ प्रश्षास्तादहतुना सोमं पिबतां अक्चास्तयजेति पेषपा- 
ठस्य भेत्नावरुणः प्रेष्यति चालुचाहेति वाक्येन मेत्रचरण- 
कर्तैकत्वे प्रसक्ते स्वात्मनि परहास्तृशब्दवाच्ये मेत्रारणे स्व- 
सपैव मेषासम्भवादिङ्गनान्यकवेकत्वम्, तत्रा (पीतरमन्यस्तेषां 
यतो विक्ञेषस्स्यादिति न्यायेनाच्छावाके प्राप्ने सापान्यसमाख्यया 

होतुरेव लिङ्न प्रतिपसव इति; तद्राह्यणवाक्यस्य मरन्त्रङिङ्गिन 

बाधायोगादुपेक्षितम्। न हि मन्त्रलिङ्गं तदपेक्षया प्रवम् › मन्त्रस्य 

ब (हयागविदिताथम्रकाशकस्वेन तत्परतन्त्रस्वात्। अभ्यधा मनोताम- 
न्बस्यापि सापान्वसम्बन्धग्राहिभ्रमाणस्खन छिङ्गास्सवनीयाङ्गत्वा- 

पत्तो “यद्यप्यन्यदेषत्यः पश्चुरप्नेय्येव मनोता कायं”ति वाक्याचग- 
ता्चीषोपीयाङ्गत्बाधापत्चेः । न हीयं श्रुतिः, येन खङ्गं बधेत । 
अन्यदेवेत्य पश्र षत्वस्य समभिव्याहारगम्यत्वात् तेनात्र श्रौतः 
त्वोक्तिरपि वातिंककारीया नातीवादतेव्या । यथा च नास्य 
वाक्यस्य वापव्यादिपन्ञावृहनिवतेकस्वं तस्य प्रछतावन्यायनि- 
गदल्येनाप्रसक्तत्वात् , किं तूल्कषेनिवतेकसमेव, तथा मन्तरा- 
धिकरण एव प्रपचितम् , दशमे चोपपादायिष्यते। अतश्च ब्राह्म- 
णवाक्यस्य सन्त्रेरिङ्गन बाधायोगानेदयुदाहरणं शखिङ्गवाक्यवि- 
रोधे ङ्गच्छते । 

कथे त्स्य मैषस्य होतृकरठकल सिद्धिः ए उच्यते-दुबे- 
ठस्यापि प्रमाणस्य विशषविषयत्वे तेन प्रषङस्यापि सामान्य 
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विषयस्य सङ्कोच इष्टः । प्यसमन्देशे मृगः कष्ण! इसादि 

स्मृत्या क्रतुस्पृतिश्चुति सङ्खचस्य भमेयवलाबकवच्वन्यायन साः 

थितत्वात् । तदिहापि ब्राह्मणवाक्यस्य सापान्यविषयलान्मन्् 

लिङ्गस्य विङ्घेषविषयत्वेन बाधकता, न तु शिङ्गलवेनेति नद क. 

ङ्वाक्योदाहरणं, न वा मेषस्य होतृकतृकत्वासेदधः । 

नच होतुः मरेषपाठकतैते प्रेषाथेस्य याञ्यामन्त्रपाठस्य 

मैत्रावरूुणकतंकत्वापत्तहाता यक्षदिति मन्त्रोपक्रमे हातुयान्याप 

न््रपाठकतेत्वटिङ्गाुपपत्तिः । तत्रस्यहोतृश्चब्दस्याथ कस्माद् 

हातभ्यस्सच्यो होत्रक्षसस्तुभ्यो होता यक्षदिति पेष्यती- 

ति पृष्टा “श्राणो वै होता पराणस्सवेखिज, इति प्रतिवचनकरणा- 

द्रोण्या च्या सैत्रावरूणपरत्वतात्पात्रगतेः । 
( लिङ्खप्रकरणविरोधादाहरणम् ) 

लिङ्गभकरणविरोपे तु-पूषानुमन्त्रणपन्त्रस्य प्रकरणेन दशपूण- 
पमासयो्रीनियोगे १ समाख्यासदृतछिङ्गात्पूणदे वयकमाङत्वम्। 

इदं च सिद्धरूपत्वान्मन्स्याधिकाराख्यप्रकरणविरोधे ज्ञेयम् । 
सुख्यप्रकरणगविरोषे त्न्यदृह्यम् । एवमग्रेऽपि । शेषानेकल्वे 

तं पषासुमन्त्रग एव प्रकरणाद्तरेये प्राप्रे य॒ख्यटिङ्गकेनानुमन्तर- 
णेन बाधः । 

( लिङ्कमविराधोदादणम् ) 
लिङ्क्रपविरोघे-उषहत उपदहयस्वे'वनयोयेथाक्रपं पटा. 

त्थरनप्रतिवचनक्ेषत्वे करमणाचगते छिङ्गद्रेपरीत्यम् । एषं क्रमा - 

न्तर विरोधेऽपि द्रष्टन्यम् । शेषानकत्वे खन्यदेवत्यिकृतिसनि- 

धावन्यदवयातुमन्त्रणस्याम्नातस्य तदेवत्यालुपन्त्रणेन बाधः 
(लिङसभाख्याविरोधोदाररणम्) 

लिङ्गसमाखूयाविरोधे-मनो ऋचः पृथुवाजवत्योश्च क्रमस- 
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हङतयाज्यासपाख्यया (१)घो पारोद्रयागे याज्या प्रघक्ते ऽग्नि 
भकाञनङिङ्गत्करमसहङृतात्तदीये सामिधेनीकार्ये निवेक्ष इति ॥ 
दोषानेकत्वे तु(२) मनोक्रहचामेव सोपारंदरयागे याज्यास्वपरसक्तौ 
तदेवत्ययाल्यातुवाक्याभ्यां लिङ्गपाप्राभ्यां बाधः । 

( वाक्ययोविराघोदादरणम् ) 
वाक्ययोर्विरोधे-उपांश्लखस्य (त्सरा वा एषा यज्ञस्येति 

व्यवेतयज्ञपदेकवाक्यला्यज्ञभागधरमत्वं “तरप चयत्किजिदग्नी- 
षोमीयात्तनोपांञ्च चरन्तीणत्यनेन मन्निहितयत्किश्ित्पदेक- 
वाक्यतयावगतपदायैषमस्वेन बाध्यते | हेषानेकत्वे तु 'पश्वदश 
सापिषेर्नीरतुवरयात् › सप्तदश वेयस्ये'ति । 

( वाक्यप्रकरणयोर्वेरोधटरा हरणम् ) 
वाक्यप्रकरणयोवविंराधे-पूषानुमन्णपन्तगतस्या^हं देवयन्य- 

या पुष्टिमान् भूषासःमिति पदसघ्ुदायस्य पभ्रकरणादश्चाध ङ्गव प्रघ- 
कते पुषपदे कवाकंयत्वास्पूषदे बस्यकपाङस्वम् । तथा श्ुतिविनियुक्त- 
स्यापि शृक्तवाकस्योपजीव्यन लिङ्धनेष्टदे ताप काच्चनाथंत्वस्था- 
पनात्तदतुरोधेन पौणेमास्यामम्नीषोमादिपदानि, अपावास्यायाजै- 
नदरागन्यादिपदानि विभज्य प्रयाञ्यानीत्यस्यापि स्थापितत्वा- 
दुर्नीषोमपदेकवाक्यतापन्नानागपिदं हविरजुषेता" मित्यादीनाम- 
पावास्यायां प्रयोगः, इन्द्रारन्यादि पदेकवाक्यतापन्नानां चेदं हवि" 
रित्यादीनां पौणमास्यां प्रयोग इत्येवं प्रकरणादिदं हविरजुष- 

१. तेत्तिरीयखेहितायां द्वितीयकाण्डे द्वितीयप्रपाठके द्श्माचु- 
वाके भ्यो बह्मवचसकामः स्यात् तस्मा पतः खोमारोद्र चरं निवे. 
पे" इति बाक्यविहितो यागः सामारोद्धयागः । 

२. ते.खं -का.१-प्र.८. दाविशऽयुवाके “श्र बाहवा खितं” इत्यु 

चोऽनन्तरं “अर्चि वः पूव्यं गिरा देवे” इत्याद्या याष्षडच मान्नाताः 
ताः मनोङच इत्युच्यन्ते । 

मी० को ०४६ 



३६२ मीमांसाकौस्तुमे [ बखबराधि- 

तेत्यस्व द्विराष्टत्तिपरसक्तो तत्तदेवतापदेकवक्यत्तया विभञ्य 
विनियोग इति । तत्र च मन्त्रपदानां चिद्धरूपस्वाद् श्चुतिविनियुक्त- 
त्वाच्च युख्यप्रकरणपिषयस्वामावेऽप्यधिकाराख्यप्रकरणस्याङ्- 
ताबोधकतयाऽपूवेसाधनलक्षणातास्यग्राहकत्येतद्विषयेऽपि प्रस. 
क्रत्वाधुक्तो वाक्येन अआधः। 

युख्यपकरणोद्ाहरणं तु वैमृधस्य प्रयाजादिवदशषाङ्ग- 
त्वभसक्तौ वाक्येन पौणमासमात्राङ्गत्वमिति । यथा चात्र 
प्रकरणं वाक्यस्यापि कल्पकं तथा तत्खदूपनिरूपणपरसङ्ग 

एव निरूपितम् । पौणमासाशे त॒ प्रकरणं दपि दुवंल- 
स्वादनुबादः । शेषानेकत्वे तु बेदिकरण्टत्तिहविरभिवासनो 
तरत्वस्यायिकाराखूय परकरणान्भुख्यप्रकरणादेव वा दशाङप्व 
सिदध पूर्वदयुर मावास्याया'पित्यनेन पूर्वेयुः कालः) नहि पप्चम्याः 
पाघान्यमथेः, म्नात श्चुतितवं शक्येत अधिकरणलस्वपात्रस्य तद - 
थेत्वात् । अत एव सपनम्यन्तस्थङे शेषत्वमेव श्रौतेन तु शेषित्वम् ॥ 

( वाक्यकमविरोधो दाहरणम् ) 
वाक्यक्रमयोरविंरोषे-परिग्याणकरणक्रियमाणानुब्ादिमन्च- 

गतप्रिवीरसिपारेवीतपदयोः टछिङ्देवारनीषोमीयक्रमबाधेन 
यावस्परिग्या णशेषत्वेऽवगते तदेकवाक्यतापन्नपद्ान्तराणां तथेव 
कपमवाधेन वाक्यात् सवनीयपरिव्याणायेत्वम् । शेषानेकस्वे तु 
“षा पवस्व धारयेति राजन्यस्य प्रतिपद् कुणा?दिति इतिकर- 
णरूपगोणश्रुयाङऽययपादमाचस्येव विनियोगाद्विरीयमारमभ्य यथा- 
क्रमपाठेन नित्यभतिपहिती यादिपादपभसक्तो नेमित्तिकपरातपदाद्- 
पादेकवाक्यतापन्नद्रितीयादिषदानां वाक्येन प्राप्निः ॥ 

( वाक्यसमाख्याविरोधोदाह्रणम् ) 
वाक्यस्तमाख्ययोरविंरोधे--मक्षानुबाकगतसध्यासमित्यादे- 



फरणम् |] तृतायाध्यायस्य ततीयः पाद्ः। ३६१६ 

छिङ्गाद्रहणादो विनियोगे ऽगते तदेकवाक्यतापन्नतेषपदानां सः 
मायया भक्षङ्ल प्रसक्तौ वाक्याद्रहणाचङ्गत्वमिति । शेषन 
कत्वे तु मेषानुबचने समाख्यया होत्रमापेवाकिपेन मेत्रावरुगवि 
धानमिति ॥ 

( प्रकरणयथो विरोधोदाहरणम् ) 
पकरणयोर्विरोषे-अभिक्रमणदेमेहापरकरण।(१)इबेपूणेमा- 

सङ्गतपरसक्तो मयाजाङ्गत्वमवान्तरभकरणात् । शषनेक्स्वे तु 
यत्रानेकसयुदाये पहाप्रकरणादेकधमेमासिरवान्तरभकरण।स्च 
तद्िरुदधधमाणां, तादशस्यटमृहयमू । 

( प्रकर णक्रभथोविरोधो दाहरणम् ) 

प्रकरणक्रभयोिंरोपे-अनकेष्िपश सो पयागास्पके रान्य 
ऽभिषेचनीयो नाप सोमयागः) तत्संनिवावक्षेदन्वितीखादिन। 
िदेवनाधयागरूपपाम्नातम्। तस्य चायागत्व देव राजघुयफृप 
म्बन्परे बाधितेऽङ्गत्वावन्यम्मावेन संनिधिलक्षणक्रमादमिषेचनी- 
यमात्राङ्गत्वपरतक्तौ भकरणाद्राजष्ुययागाङ्गत्वम् । 

न चाभिवेचनी यस्यापि फठवसेनाप्रतिबन्धाकद्ुत्वादवा- 
न्तर्रकरणोपपत्तवै परीय । तस्य विङ्कतिसेन भाकताङ्केरव 
परि पूणल्वात्तद नु पपत्तः । 

नतु विदतावपि कचिदस्येव प्रकरणं यत्र पराकृत ज्गानु वादे 
नं भरकृतकार्याप्नमपूर चाङ्धं विधीयते, यथा-शराः, पृषत्ता चानू 
याजेषु । त्न हि निरङ्गङ्गप्येव भाकृताङ्गस्प विकय। इग्रणे साका - 
्त्वानितेरङ्स्यापि प्राङृताङ्गग्रहणपमयथ ए प्रणम । अस्तु 
वा प्ाद्कताङ्गानु बादेन विदिता पागस्य उपो मादिवत्तन्निधाना 

१. दसस पणमाखाङ्गत्वमवान्वरथकरणाद्व!ध्थते । 



३६४ धामांसाकोस्तुमे [ बराबलधि- 

देष ग्रहणं तथापि भाङ्तकायापन्नाङ्गस्थरे तावदयुक्तमेव माकृताङ्- 
ग्रहणसमरये हणम् । 

यद्यपि चात्र वाक्यीय एव विनियागः,तथाप्यनिष्टत्ताकाह्ा 
यामेव विकत्था ग्रहणान्मृरे भरकरणतिनियाज्यत्वग्यवहारः । 

यत्त॒ तादशाङ्सन्दंशपतितमसंयुक्त क्रियारूप च तद्वि 

तौ प्रकरणेन ग्रह्म्, अनयोश्च सन्निहित तियो गितेतिकतेव्यता- 
काद्या आने्टत्तत्वात् । 

यद् पि चासयुक्तं नोक्तविधपादताङ्पसम्बर्ध्य ङसम्दष्टम् +अपि 
त॒॒प्रधानोत्तरयुक्तविधाङ्गतपूवं समाम्नातं तदपि परकरणेनेव 
गृह्यते । उक्ते तास्तत्राप्यविशिष्टतात्। अतश्च प्रकृतेऽपि प्रादृतमा- 
हनद्रस्तात्रानुषादेन "माहेन्द्रस्य स्तवं प्रयभिषिच्यतः इति वाक्य 

विहितादमिषेकास्पू्ैममिषेचनीयोत्तरं विदेवनादनिां पाठत्तेषां 
प्रकरणग्राह्यत्वोपप्तिरिति चेत्-- 

सत्यप्याभेषेकस्य पाह्द्रस्तनाङत्वे तस्यापाकरतकायापन्न- 
तेन भवदुक्त रीस्यैव मकरणग्रह्यत्वाभाव त्त्पूवेभाविनामपि भ- 
करणग्राह्यस्वा नुपपत्तेः । 

वर्तुतस्त्वमिषेचनी यान्तिमपाद़ताङ्गसम्बन्धिवेकृतगुणविष्यु- 

तरकाटं विदेवनाद(नामभिषेकस्य चाम्नानत्तादशोत्पान्तषिधो 
च माहेन्द्रस्याश्रवणेन तस्य माहेन्द्र कगत्वानुषपात्तः । 

न चोत्पत्तिवाक्ये तदङद्धतश्रवणेऽपि सनिधिप्रकरणं च 
बाधिता वाक्यान्तरेण तदृङ्त्वोपपत्तिः । तद्वाक्यस्य प्रतिकब्द- 

योगेनाभिषेके माहेन्द्रस्तेत्रकारुतामात्नविधायकस्वेन स्तोव्राङ्ग- 
ताविधायकलामावातू । एवं प्षयरि यद्ययमेवाभिषेकबिधि- 
स्यात् ततो बहस्पतिषवादिवद्थोदेतदु्लीतिन वक्येन भवे- 

दपि तदङ्ख्वे, न स्वेतदस्तीत्युक्तम । अतथोत्पत्तिवाक्य 



करणम् | तृतीयाध्यायस्य तुर्तीयः पाद्; । ३६५ 

एव॒ प्रयोजननेङ्गापतायां सन्निषानासखकरणाद्रा परयाोजनस्या- 

वगमान्माहेन्दरस्य स्तोत्रं भत्ययिकिच्यत इति कालां एव 
सयोग इति व्यते । तेनाभिकस्यापुकेस्वदिधयापि माः 
हनद्रस्तोत्राङ्त्वा मावात्तत्पूवेभाविनां विदेवनादनिमाभेषेचनी 

यप्रकरणविंनियोञ्यत्वज्चङ्कातुपपत्तेस्संनिधानादुष्ठानसादेश्याद्रा 

भिषेचनीयाङ्गत्वं वाच्यम् । तच दुखं भकररणत्। तेन हिं 

विदेवनाथमिषकान्तानां राजष्याङ्गत्वमतगम्यते । 
नतु-राजपूयो नापन कथिदथान्तरम् । अपि स्विष्टिपशसाम- 

यागा एव । ते च सर्वँ रत्येकं विकृतितान्निराकाह्भ। एषेति न 

प्रकरणे तस्येति चेत्-न पस्येकजन्यपरमापूत्राणां भराकतेरङनं 
राकाङ्कऽपि स्वयागजन्येकपरमापूतस्य सक दुत्वा्तनननानुद् 
ठमरस्येकापूवेनिष्ठयोगयतता सम्पादकत्वेन परकर णग्राह्यस्वापपत्तेः । 

वस्तुतस्तु तद्रपरमापूवननङ्गकार अप पाव्त्रादारभ्य क्षत्रस्य 

धृतिं यावद्धिधेष्ुः राजसूयाय हयेना उत्पुनातीःत्यनेनोपक्रमाव 
('राजसयनजानस्सवपायुरेती "त्यु पदा रादाचनिकाङ्गसन्द् दोन 

राज्येन ख्पेण सर्वेषामेवाकङ्कान्नीतेति सवभकरणापपात्तः 
अत एव विदेवनादीनापारदुपकारकसवात्तत्काछे तन्त्रे गानु ना- 

वगते; भर्ती क्रपबाधफलरारामेऽपि नापातिदेज्ञेन पित्रादि. 

विकारे बिदेवनपदिषमंपरापरिषूपफङे पपत्तेः । 
एवं प्रकरणस्य यथाक्रपरपाठेनापि व्रिरोधे उदाहरणं मृग्यम् 

्ञेषानेकते तु वथाक्रपं पाठद्विरापदस्याग्मीषोपलतोजङ्ग 

त्वपस॒क्तावधिकारारूपपरकरणादिरा पदस्य तदङ्गत्वमिति । उदा- 

हरणान्तर बा यथापेक्षितमृह्यम् । 

( प्रकरणसमाख्ययोविरोधोदाहस्णम् ) 

प्रकरणस पाख्ययो विंरोषे-पांरोडाक्चेकसपारूयया प्रयाजा. 



३६६ मीमांसाकोस्तुमे [ बङबवरखधि- 

दीनां पुरोडाशाङ्गसे तत्साध्याग्नेयादियगमात्रङ्गतवे वा परघक्ते 
प्रकरणस्थयागङ्गरवमिति । शेषानेकसवे तु यथोचितमृघम् ॥ 

(कऋपयोचिरोधाद्ाहरणम्) 
क्रपरयोविरोधे-काम्ययाञ्यानुवाक्याकाण्डे सनिाषलक्षण 

क्र पाद्रयोरेन्द्राञ्नयोयाज्याद्रेऽप्यनियमेन प्रष्ठ येथाक्रपर पाटना 

त्यन्तप्रधानप्रत्या्न्नत्वाचरपम्रण विनयम् इति| 

यद्यपि च क्रप्ार्धकरण एकम्रन्थस्थसनतव्यपक्षय यथाक्रष् 

पाठस्य दोबस्यप्ुक्तं तथापि प्रकते तस्य भिन्नग्रन्थस्यत्वात्तदपे- 
क्षया पाठस्य भराबदरयात्रिराघः । करपान्तरस्य तु परस्परबरुबं 
ततेवोक्तम् । उदाहरणं वृष्यम् । 

एवं देषानेकतवे ऽपीद मबोदाहरणं (स्यानं त' इति मन्त्रवयो 
उपम । क्रपान्तर् वृह्यभ् । 

( ऋमसमाख्याविराधोदादहरणम् ) 
क्रपरसषार्ययोर्बिरोषे पारोडाक्निकस्माख्याते कण्डे षमा 

स्नातस्य मन्त्रस्य 'ुन्धध्यं दैव्याय कमेणे देवयज्याया” इयादे- 
स्पपाख्यया पुरांड।श ङ्गतरे ततसाध्याग्नयादियागीयपाज्पोक्षगा- 
ङ्त्वे प्रसक्तंञवान्तरसंनेधानास्सान्नाय्पापूतराधनीभूुतलभमा- 
पणेन तदौयपात्रभोक्षणाङ्गत्वम् । तथा चात्र महाधिकाराख्पगोणप- 
करणेन समाख्यां संनिधिं च वाधित्वा न स्वैष्म्बन्विपे।- 
ङ्ग्व तथ। क्रप्राधिकरण एवं व्युत्पादेतम् । यथाच समा- 

ख्यास्थानादिकरिपिका तथा सप्र(र्याधिकरणे । 
एव कमान्तररसमाख्याविरांषेऽप्युदाहरण मृह्यभर । शेषने- 

कत तु यथोचितमसङ्कणमृष्यम । 
( समाच्योविंरोधोद्ाहरणम् ) 

एवं सपाख्ययारपि सामान्यविशेषमव्रादिना विरोधः 
्भ्यनेकसवे देषानेकषवे च चोदाहेन्यः । 
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८ श्रत्यादीनाई पावल्यदौबंल्ये क्वचितवेपरीत्यमपि ) 
एषे तावक््ुत्याद निं पूर्वपूषेस्य मावस्य्क्तम् । क चेच 

विपरीतमपि तत् । तथा पूरेपूरस्यानुमानिकत्वे उत्तरोत्तरस्य न 
भ्रस्यक्षस्वे। अत एव वेदिकमन्यायेदश्चेनरूपमनन्यथापिद्ध 1लङ्ग 

स्पत्य नुमितश्चस्यपेक्षया भवर स्प्रतेमुकान्तरस्यापि सम्भावित 

त्वा दन्या्थदक्षेनस्याप्यन्यथानुपपत्तिविधया छिङ्गत्वाच्च । अत्र च 
मातुखकन्यापरिणयनस्यानुदाहरणलेऽप्यन्यदुदाईहरणमूदयम् । 

यत्र च दुबेरस्यापि प्रपाणस्यात्यन्तमानथक्य विषयाभा- 

बात्तन्न प्रवरस्यापि सङ्खोचरूपं बाधमङ्गीकृय दुबेरस्य प्राचर्यम् , 
यथा वषट्कारतोर्त्तमक्षादेः भवेन श्रुत्यादिना प्रतिपाद 
वच्छेदेन प्राप्रस्य यजमानचमस्त इति समाख्यया विषयान्तर 
प्रतिपद्यभानाया यजमानकतेकभक्षान्तरस्य सोमसस्काराथलसेन 

विधानालसतिपा्यसोमेकदेश्संस्कारकत्वं वक्ष्यते । 
अत एव पूर्वोक्तवाधविषयाणां दुबेरपरमाणानामस्ति किः 

द्विषय इति युक्तस्तया बधः । 
तथाहि-पौरोडाशिङ ह्रमिस्यादि सपारूयायास्तावर्सामा- 

न्य वि षयत्वाच्छुन्धनमन्त्रादिव्यतिरिक्तषिषयत्वेनाप्युपपत्तिः करप. 

प्रकरणवाक्यानां च पारायणाद्युपयोगितयापि कचिडदाग्नेया- 
ऽष्ाकपारु इत्यादो पाषटिकान्वयविषयत्वेनापि वाक्यस्यापपत्तिः। 

शिङ्ग तु गौगीषच्युपयोगकचकंयायथरतिपादननोषयुञ्यत एव । 
एवं यत्र पवङपपाणस्याविकतेषपररृत्तावानयक्य गौरवं वा 

यथा-व्रीदीन्पोक्षतीच्यादो 'खवेणाचद्यती"स्यादो ततर व्रीहिसखरू- 
पार्यस्वे अ।(न्थेकयमवदानपाज्नाथेत्वे चायसावष्टम्भादियोग्यता 
कङ्पना गौरषमिति तत्र भरकरणेन स्वामाविकयोग्यतया च 
दु्ैखयापि सङ्कोचः प्रवलस्येति । 



दे दै भीमां साकोस्तुमे [ बलबराधि- 

( प्र्ठाप्राप्तवाधमेद निरूपणम् ) 
ननु लिङ्क देमेन्थर मरा्तिकलेन श्वुतिषत्वेऽङ्गतावोधकत्वानु. 

पप्तः अभ्रसक्तस्य च विनियोगस्य कथं बाप इति चत्-सयम् । 
अत एवास्यापराप्तबाधस्वमिति बदन्ति। तच्च चङ्ताबोधकलिङ्ा. 
दिकरप्यश्चतिकरपनपतिबन्धकत्वं श्चुत्याहिगाहेपत्याङ्गतवे पन्त. 
स्य प्रमिते निराकाङ्घुतवाचिङ्गेन श्युतिकस्पनाचुपपत्तरिनद्राङ्गत्व- 
पपथराप्नपेव । 

एवं दाक्षपिकोऽपि कचिदपापवाधः। यथा -गृहपधौये “आ. 
ञ्यभागो यजती"खनन प्रयाजादीनां तत्मापकपमाणकदसपनप्रति- 
बन्धकत्वात् । यत्र तु प्रापकम्रमाणं क्प ततर प्राप्वाधः, यथा- 
सामान्यक्षाच्स्य विक्षक्षाक्नेण । 

नतु यदि सामान्यशाखेण पदेऽप्याहवनीय इत्यवगतं तदा 
कथं तस्य बाधः {न ह्यत्र नेदं रजवपमित्यादिषवन्मिथ्यात्वबोधश्पो 
बाधस्सम्भवति सापान्यशाक्घस्यापि निदुषतवेन तल्जन्यवाधस्य 
दोषाजन्यतया तस्य पिथ्यात्वायोयात् । 

न च करणानिष्ठरोषाभव्रऽपि वस्तुतः करणे विशेषविष- 
या तिरिक्तविषयक एव शेषादकशषेनकृतप्रमादरूपम्रमातृदोषेण भ. 
मातुः चरमरूपतद्िषयकत्वबोधोपयत्तर्विंशेषदक्ञनेन तन्पिथ्यात्वो- 
पपत्तिरिति वाच्यम् | एताहरापाप्रवाधस्य श्चतिलिङ्ादिष्वपि स- 
भवात् । तत्रापि हि गाहेपत्याङ्तारूपविरेषाद शने पमरतुरिङ्गमा- 
तरदश्नन श्तिकसपनद्ररेनद्राङ्गतातेषयकत्वस्रमरस्प सम्भवात् । 
अततस्पवेत्रैव धाप्तबाधत्वमिति चेत्-न ; प्राप्ठबाधतवं नापर क्ट 
स्य बोधकस्य विशेषविषयतापातिषन्धकत्वम् । न चै. 
तच्छुतिखिङ्गादिषु सम्पत्रति । तत्र बोधिकाया छिङ्करप्यश्चते- 
निंयमेनाकदिपतत्वात्कद्ाचित्कल्पिताया अपि प्रत्यक्षश्च्या 
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तस्या पएव पिथ्यास्वकस्पनाच्च । सामान्यश्ाखस्य तु क्टषतषेः 
नाकरपनीयत्बाद्धापान्तरे आहवनीयापावापत्या च तन्मि 
थ्यात्वकल्पनस्याप्ययागात्क्लृप्तस्य तस्य ॒विेषकाद्लण स्व. 
विषयावेपयत्ता परतिबन्धपात्रं क्रियत इति सोऽयमपाप्रबाधः । 
एवं च सापान्यकशास्ं विशषविषयातिरिक्त विषयं परि शषाच्छम्प- 

दयते । पएवमुपदेशातिदेशनित्यने मित्तिकपौर्वापयोदिषापेष्यपि द्र 
व्यम् । अत एव तातींयोऽपा्ुबाध इत्युत्सगेमाचम् । 

नन्वयेलोपप्रयाम्नानादिवापेषु मवेदप्येवं निषधरूपनवराच- 
निकबाघस्यरेतु न भापकशाद्खस्य स्वावेषयता परतिबद्धयते । 
निषेधस्य निषेष्यभाप्तिक्तापेक्षसेन प्रापकखाञ्चस्य तद्षयत्वाव- 
देयं भावात् । 

न च तत्र चान्तिप्राप्ठे निषिध्यत इति शक्यं वक्तुम् । पापकः 
शास्रस्य वस्तुतस्तद्तिरिक्तविषयकत्वे शरमासंमवात् । तथा 
दि-पदशाद्धं पदं विधाय चरितार्थं नाहवनविश।सपपक्षते । अ. 
तश्च येन पदज्ञा भयमतो इष्टं तस्य पश्चादवगम्यमानेन सामा 
न्यश्चास्नेण न मः, न वा विक्ञेष दशषनात्ताक्निरात्तेः विदोषादेश्ष- 
नामावे ्रमकारणाभावात् । 

अत एव तदा सामान्यक्चास्त तद्यतिरिक्तविषथतां रि. 
त्येव प्रतिपद्यते । येन तु सामान्यशास्रं पृवंपाकाछितं तस्य साम- 
गरी स्वाद् भ्रमो जायत इति तन्निहा्तरविंशषदश्चनजन्या । अत एव 
तन तव्यतिरि क्तविषयत्वं सामान्य (खस्य पडचादेवावगम्यते, न तु 
परथमावगमकले । बाधश्चतत्र विश्ेषशाक्लफल, न तु वाक्यार्थः । 
परकेत तु बाधो “न तां परञ्च करोतीति सामान्यश्चास्त्रस्यैवार्थो 
न तु फं, विधेयान्तरामावात् ! अतश्च येन तावदतिदेशक्षाख्मेव 
रथमत आलोचितं तस्यास्तु नाम विरोषाद््षनसदद्तपमापकशाच्खा- 

मी० को० ४७ 
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दाज्ययागयारपि चान्तं प्रापिमालोस्य निषेधजास्राथावगमो- 
पपत्तेः पर्चा देशेषदश्षन सति प्रापकन्चाखस्य तदयातारकाेषय- 
त्वकृर्पनरूपबाधः । 

यद्। तु निषेधकश्ाख्मेव प्रथमत आछोच्यते तदा तदर्था - 
छोचनोत्तरं निषेष्यपाप्त्यपेक्नायां भापकश्ाश्चारचनात्तन च 
विकेषदशेनसच्वे नाज्यमाग भ्रान्तिजननायोगानिषघपथवपानानु- 
पपत्तरवर्यं भापकशास्ञस्याज्यमागप्रमाजन कत्वमेव निषेधनाभ्यु- 
पगन्तन्यम्र् । प्रापकशाद्धस्य विदेषनिष्ठत्वे तु तदवहपकमेव । 
तस्माच्छाच्चप्ाप्तस्य निपेधे सवत्र परमारूपेव पाप्निः । अत एव 
तत्र सवत्र विकस्प एवेति मीणंसकमर्यादा । 

न चेवं यत्र रागभा्चस्य निपेधस्तजापि निषेध्यपापकरागस्य 
बरवद निष्टानतुबन्घीषटसाघनप्रमाजनकत्वापत्तः पिकल्पापत्तिः | 
बख्वद निष्ठा नुषन्धित्वज्ञानस्य प्रहटत्ति पति प्रतिबन्धकतया तदभाव- 

स्येव कारणत्वेन बरवद निष्टानतुबन्धित्वज्ञानस्याकारणतया रा. 
गेण तत्प्रमाया अजननादिष्टसाधत्वप्रपाजननेऽपि वस्य निवेधावग- 
तानिष्टूसाधनत्वेन विरोधाभावान्न तदंसे रागवाधकत्वम् । यातु तत्र 
सामग्री सचते भरत्तिस्सा सामण््यमवि न जायत इति देववश्चप्म्पन्न 
बाधकत्वम् । सामग्री हि बरवद निष्टातुबान्वितज्ञानाभावघटिता । 
अनिषटसाधनस्वज्ञाने विद्यमानेऽपि हि यदाऽनिष्टगतद्रषापेक्षयेष्ठगत- 
रागस्यात्कटत्वरूपं बङ्वश्वं तद। सामग्रीसम्पत्तिः। यदा स्िष्टगत- 
रागापक्षयाऽनिषएटगतस्यात्करत्वरूपं बटवच्वं तदा वद मावालरस्य- 
आवः । अतश्च रागपपितेर्विरोधाभावान्न विकलयापात्तिः । अतः 
कथं पराप्तबाधलावच्छदेन भापकरदाद्ञस्य बाधकश्चाङ्चेण स्वविषय- 

कताप्रतिबन्ध इति चेत्-न; भयोगे प्रापकल्ञास्लीयविषयतापरतिव- 
समेन बाधकाभावाद् । रागपरापतनिवेषे तयेवश्चसम्पन्नप्टततिभरति- 



करणम् | त॒तीयाध्यायस्थ हृतीयः पाद् । ३७१९. 

बन्धकतवेऽपि प्रमाणस्य विषयताप्रातिबन्धाभावाद्भाधन्यवहारो 

भाक्त इत्यनुसन्धेयम् । तस्मात्सिद्धं श्रुतिशिङ्गादावमाप्॒वाध एवेति ॥ 

शत्र भयांजने च स्पष्टम् ॥ 

इति श्रीपूर्वोत्तरमीमांसापारावारपुरीणश्रीरुद्रदेवसरवुश्रीखण्डदेव- 

कतौ ामांसाकोस्तमे दतीयाध्याये तृतीयपादे सप्तमं 

बरङबवराधिकरणम् ॥ 

~~ 
~~~ 

समाप्ोऽयं अा्मांसाकस्तुमः ॥ 

कि क छे विष्वेश्ार्पणमस्तु ॥ 






